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B(l.t!Sta Pereira .... ~--- ... . 
pedra Luclovico .......... .. 
Dario Cardoso ............ . 
Diógenes Magalhães ........ . 
João d'Abreu ............ .. 
Caiado Godói ............. . 
Galena ?aranhas ......... .. 
GuUherme Xavier ....... .. 

1\1. Grosso: Ponce de Arruda ......... .. 
Argemiro Fialho •.••••.•••• 
Martiniano Araújo ••.••..•• 

l'araná: Flávio Gul.Ina:râes ........ .. 
Roberto G!asser ........... . 

Fernando Flores .......... . 
~unhoz de Melo ......... .. 
Lauro Lopes .............. . 
João A;-uiar ................ . 
Aramls Atalde ........... .. 
Goml Júnior , ....... -~ ....... .. 

S. Catarina: Nereu Ralnos ............ .. 
Ivo d' Aqulno ............ .. 
Aderbal SUva ............. . 
Otacillo Costa ............ .. 
Orlando· Brasil ............ . 
Roberto Gl"ossembackel" ••• 
Rogério Vieira ........... .. 
Haus Jordan ............. . 

R. G. Sul: Getúlio Vargas ............ . 

UNIÃO 

Amazonas: 

Muanhão: 

Plaui: 

Ceará: 

Ernesto Dorneles •.••••••••• 
Gas~on Eng!ert ........... . 
Adro:lldo Costa .......... .. 
Brochado da Rocha ...... . 
Elói Roc~ ................ . 
Teodomiro Fonseca. ....... . 
Dãmaso Rocha ............ . 
l:'nniel Faraco ............. . 
Antero Le1vas . ~ ............. . 
Manuel Duarte ......... .. 
Sousa Costa ............. .. 
Blttencourt Azalnbuja •••• 
Gl!cério Alves ........... .. 
Nicolau Vergueiro ........ .. 
Mérclo Teixeira .......... .. 
Pedro Vergara ............ . 
Heró!ilo Azambuja. ........ . 
Bayard Lima ............. .. 

DE:'>IOCRÃTIC.'!. N.i\CIONAL 
I 

Severiano Nunes ............. . 
Epílogo Campos .......... .. 

Alarico Pacheco 
Antcnor llogéia 

• • o • ••• o .... 

.. • o ••••••••• 

• ••••••• o • o o. o .......... o ••••• o 

Ma tias Ol!mpio .......... .. 
José Cândido ............ .. 
Antônio Correia .......... .. 
Adclmar Rocha · .......... .. 
Coelho Rodrigues ........ .. 

Plínio Pompeu ........... .. 
Fernandes Tã.vora. ........ .. 
Paulo Sarasate ........... .. 
GentU Barreira .......... .. 
:Senl Carvalho ........... .. 
Egberto Rodrigues ........ .. 
Fernandes Teles · ........ .. 
José de Bol"ba ........... .. 
Leão Sampaio ............. . 
Alencar Ararlpe .......... .. 
Ed;;ar de Arruda ........ .. 
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R. G. Norte: Ferrelra de :::iousa ............ . 
José Augusto ............... . 
Alttisio Alves .................... . 

Par:úba: Adalberto Ribeiro .. , .•••.• 
Vergniaud Vanderle! .••.••• 
Argemlro F!:.ueircdo 
João Agripino ................ . 
João úrsula . . . . . . . . . . .... . 
Plinio Lemos .........•••••• 
Ernânl Sátiro ...••••..••••• 
Fernando Nóbrega ............. . 
Osmar A~u!no •.•.••••.•.. 

Pernambuco: Lima Ca va!cânti 
Alde Sampaio .................. .. 
João Cleo!as .••.•.•. , .•.••• 
Gilberto Freire ........... .. 

Alagoas: Freitas Ca.valcântt. 
:hotárlo Gon'!es ............... .. 
Rui Palmeira ............ .. 

Sergipe: Vá.l.tcr Fro.nco ............ .. 
Leandro Maciel .......... .. 

Bahia: ' Aloísio de Carvalho ...... .. 
Juracl Magalhães ........... . 
Heribaldo Vieira ......... .. 
Otávio Mangabeira ...... . 
Manuel Novais ............ . 
Luís V!ano. ................ . 
Clemente Mar!ani •.••••••• 
Dantas Júnior .......... , .. 
Ra!ael C!ncm·:i. .......... .. 
~estar ~rte ............... . 
Aliomar Baleeiro ................ .. 
João Mendes ............. .. 

E. Santo: Luís Cláudio .............. . 
Ru! Santos ............... . 

Alberico Frae:l .............. . 

D. Federal: Hamilton Nogueira ...... .. 
Euclides Fi:;ueircdo ......... . 
Jurandlr Pires ..... ~. : .. .. .. 

n.. Janeiro: Prado Kelly ............... . 
Remi'! o JUnior ................ . 
José Lcomll ............... . 
Soares Filho .............. . 

M. Gerais: Monteiro de Castro ....... . 
José Bonifácio ................ . 
Mago.lhães Pinto .......... . 
Gabriel Passos ........... .. 
Milton campos ... _ ......... . 
Lopes Cn.:lç:ldo . . . . . .. ...... . 
Llcurgo L~!te ................. . 

São Paulo: Mário Masagão ............ . 
Pa.u!o Nogueira ........... . 
Rou:.eu I.ourenção ............ . 
Plínio Barreto ........... .. 

Tolcdo P:za. ................ _ 
Aureliano Leite ............ .. 

Goiás: Jales Mact..ado ...... _ ..... . 

1\1. Grosso: Vcspasíano Martins 
João Vilasboas ........... . 
Dolor de Andrade ......... . 
Agr!cola de Barros •....•.•. 

Paraná: Erasto Gacrt!ler ............ . 

S. Catarina: Tavares c.t'Amaral ......... . 

Tomás Fontes ............ .. 
R. G. Sul: Flores da Cunha ......... .. 

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

Alnazonas: Leopoldo Neves .......... .. 

Bahia: Luís Lago ................ .. 

D. Federal: Rui Almeidn. ............. .. 
Benjamim Farah .......... . 
Vargas Neto .............. . 
Gurgel C: o Amaral .......•. 
Segadas Vin.na ........... . 
Ben!cio Fontenele ......•.• 
Baeta N e":es ............... . 
Antôn1o Silv~ ............. . 
Barreto Pinto ............ .. 

n.. Janeiro: Abelardo Msta ..•••......• 

M. Gerais: Lcrt Santos ............... . 
:OO.zequiel Mendes .........•• 

São Paulo: Marcondes Filho ......... .. 
. .............................. ~ 
Hugo Borshi ............. . 
Guaracl SUveira ........... . 
Pcdroso Júnior ............. . 
Romeu Fiori .. . .. .. .. ... , . 
Berta Conde ............. .. 
EUséblo Rocha. 

Paraná: Melo Bragn. ............... .. 

R. G. Sul: .o\l~ur Fiscb.er .............. . 

PARTIDO CO!IIVSISl' .. 'l. DO BRASIL 

Pernambuco: Gregório Bczer:-a. ......... , • 
Ag-ostinho Oliveira ........ . 
Alcedo Cou!1n!:o 

Bahia: Carlos :M.arighela. .......... . 

D. Federal: Carlos PrestC's ............ . 
João Am:::.zo~:::.s .......... - . 
~!auric!o Gra.!Jois ......... . 
B::>.t!.st-:. Neto .............. . 

R. Janeiro: Claud!no S!!-.-:> ........... . 

São Paulo: José Cr!spim ............. .. 
Osvaldo P:;c'l:eco . . . . . . . . • • 
Jorge Amr~do ....... _ ...... . 
catres de Br!to ............ . 

R •. G. Sul: Abillo Fe~:>a~:cles ........ .. 
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PARTIDO REPUBLICANO 

Maranhão: Llno Machado ..•...•.•.• •. 

Pernambuco: Sousa Leão .....•.......•• 

Sergipe: Dur-.al CTuz .•••••••••••••• 
Amando Fontes .•.......•.• 

ni. Gerais: .Jac! F!:;uelredo ..........•. 
Daniel Canalha •......•••. 
Bernardes F!lllo ••...•••• .-
Mário Brant .......•....... 
Felipe Bo.lbi •.•••••••••••••• 
Artur Bernardes •......•... 

São Paulo: A! tino Arantes •.........•. 

Paraná: Munho:o: da Rocha •.....••. 

PARTIDO SOCL\L PROGRESSISTA 

Pará: Deodoro de Mendonça ••.. 

ceará: Olavo Oliveira 
Stênlo Gomes 
Jcão Adeodato •....•..•••.• 

R. G. Norte: Co.! é FUllo .•.•.•.••.••••••• 

Bahia: Teódulo Albuquerque •••.• 
São Paulo: Campos Verga! 

PARTIDO DEJ.\-IOCRATA CRISTãO 

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

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

ESQUERDA DE.,IOCRATICA 

D. Federal: Hermes Lima ..........••••• 

Goiás: Domingos Velasco .....•••.• 

PARTIDO LIBERTADOR 

R. G. Sui: Raul PUa ••••••••••••••••.• 



Comissão da ·constituição 

PI!E:SIDEXTE 

VJCE-PP.ESTDE::-;'T 1-: 

;:-- -: Eduar-do Pr~Uo 1{·:11:;. 

l~ELATC>I: C El~.\ L 

da Co:.:t~ :\~.:to. 

I~E.!?.i·~~-:~EXTAXTES DO~ P.\I:TIDOS 

I>:1rti\~•1 Soci:tl llt.~lnO(•r:ítj,•o: 

Jo:-:·:· Z..~ar1os de Ata!ib:t Xog-ueira. 

J\·c: ::.·)•.quino Fon::.:eC'~. 

C~:._·U~~::ü:: Cardoso. 

Edc:1 :-do Duvi\·itor. 

-~\.d:-•. :..:.1do :\~esqui ta da co~t:l.. 

C:lr~('-~ Cirilo Júnior_ 

~ih·-. -<.:'L Pt:•rfclt-g d.e CCd:-: ::.rorüdro. 

B~·n·~~'iito Costa Xeto. 

Joa11~:ln1 :\Iaga!h~tes Cardü~O r:arat:t. 

Gu:::;.::,.·;,o Capanen1a . 

. ·\.rt ·.;;;· dt: Sousa. Costa. 

Ati};._-.. · Yiváqua. 

Ben. ·Ji!:o Valadarc·s J!!lt~.:tro. 

Y:.; l C:-- ::~1!1.1"' Pc-dro~n.. 

1\!:1::: ;·: .·io Graccho C::lrd~)~l). 

..:\c:;·: . .;: :J Francisco Ttn·r~~. 

Fi:.-,;.,; Guimarãe~. 

x~ !'· ·.; r!t.· Oli\·éi:·a I!a!nf•~. 

l'niiiu Dt!'mo<~ráti•~a X:tcion:tl: 

::\f:ttio )Ja:::agüo . 

..:\ liomar de ..:\ndrad~,;.· Baleeiro. 

.1 nsé F'errd r a d~ Sousa. 

:\lilton ~oarL·~ Campos. 

.\rg:(•Illiro de Fi;.;·ui.:iredo. 

Edg-ar de Ca\·o..lcünti Arruda. 

1-IernH::-> Limo.. 

.Jo;.;ê ..:\ntC•nio FIO!'t:s da Cunh;·l, 

.Tosé Eduardo Prado Kclly. 

Jof:é )lonteiro Soare::: Filho. 

P:trtidn •.rr:th:tlhi ... ta Bra~ileiro 

Paulo J;: <:ta ='=·~·\·.:·:::. 

Gu~tr.ac-i :'ih·eira. 

P:trtifln ('nmuuist:t (?o BraNil: 

~fílton ('air!.!s f!rito. 

.. \.rtur da Silv~l B.-·rnardt:~. 

P:articlu I.ilw:-t:uior: 

I~aul Pila. 

P<td 1'1..: .\ l:"rl·c.lo Arruda Cãmn t':l. 

.1~,ãn (':1 fé Filho . 

P:u·1ido Pt)}JUI:lr Siaulicnli~tn: 
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PHESIDENTE 2.c. ~E(" H 1!:'.f .A. H. T (1 

Fernando de :\-!elo Viana. 

1.• VICE-PRESIDENTE 

Ot;"t.vio M.an;;abeira. 

2.• VICE-PRESIDENTE 

:Berto Condê. 
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109.n Sessão, em 22 de Julho de 1946 
:;:::;:::::siDll:NCIA DOS SENHORES MELO VIANA. PRESIDENTE 

E LAURO LOPES, 2.0 SECRETARIO 

As :~ horas compareceram os se
nhores: 

Pr:~tido Social Democrático 

A..., •• !'.. _...,. ..... ~ ... 
Cast€:o Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amé.Zcnas: 

Alvaro l\1aia. 
Valdemar Pedrosa. 

Pm·á: 

Nelson Parijós. 
João Botelho. 

Ma:-2.nhão: 
Perei:·r. Junior. 
Crepo~i Franco. 
Vi torino Freire. 
OdHo:J. Soa:res. 

Pia ui: 
Are:a Leão. 

Cea:-á: 

Osvaldo Studart. 

Rio Grande do Norte: 
Valfreco Gurgel. 
Mota Neto. 

Pena:nbuco: 
Aga~:1"mnon Magalhães. 
Ge~ch1o de Pontes. 

A:2goas: 
Teixei:ra de Vasconcelos. 
MedeL""Os Neto. 
Latu-o Montenegro. 
José ::l!a:ria. 

St:rt;:pe: 

Leit-e ~eto. 
Gra.~o Cardoso. 

Bahia: 
Altamirando Requião. 
Froes da Mota. 

Rio de Janeiro: 
Alfredo Neves. 
Getulio Moura. 
Acuxcio Torres. 

Minas Gerais: 
Melo Viana. 
Duque de Mesquita. 
Isra.el Pinheiro. 
Wellington Brandão. 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Olinto Fonseca. 
Mi"ton Pra tes. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Ataliba Nogueira. 
Alves Palma. 

Goiás: 
João d'Abreu. 
Galeno Paranhos. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 

Paraná: 
Fernando Flores. 
La,uro Lopes. 
GOll1i Júnior. 

Santa Catarina: 
Octacilio Costa. 
Orlando Brasil. 

Rio Grande do Sul: 
Adroaldo Costa. 
Daniel Faraco. 
Ma,noel Duarte. 
Souza Costa. 
Nicolau Vergueiro. 



União Democrática Naciom.l 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 
Epilogo de Campos. 

Piauí: 

Matias Olimpio. 
José Candido. · 
Antonio Corréa. 

. Adelmar Rochlll. 
Ceará: 

José de Borba. 
Leão Sampaio. 

Rio Grande do Norte: 
José Augusto .. 
Ale isic Alves. 

Paraíba: 
Adalberto Ribeiro. 
Vergniaud Wanderley. 
João Agripino. 
Plínio Lemos. 

Bahia: 
Juraci Magalhães. 
11a.noel Novaes. 
Luiz Viana. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 

Espírito Santo: 
Luiz Claudio. 

Distrit.D Federal: 
Hamilton Noguei.J:a. 
Euclides FigueL'"edo. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
José Bonüacio. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
Plínio Blllrreto. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

:V...ato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
Dolor de Andrade. 

Rio Grande do Sul: 
Osorio Tuluti. 
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Partido Trabalhista Bra.siZ~im 

Distrito Federal: 
Rui de Almeida. 

Rio Grande do Sul: 
Artur Fischer. 

Partido Comunista Brasiioiro 

Pen1ambuco: 
Grego rio Bezerra. 
Agostinho Oliveira . 

Bahia: 
Carlos Marighela. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
M~uricio Grabois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
AÍcictes Sabença. 

São Paulo: 
Jorge Amado. 

Rio Grande do Sul: 
Abilio Fernandes. 

Partido Republicano 
Maranhão: 

Lino Machado. 
Pernambuco: 

SOUZlll Leão. 
Minas Gerais: 

Daniel Carvalllo. 
Felipe Balbi. 
Arthur Bernarães. 

São Paulo: 
Artur Bernardes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha.. 

Partido Democrata C ris ~cro 
Pernambuco: 

Arruda camara. 

Partido Republicano Progres3ist;t 

Rio Grande do Norte: 
Café Filllo. 

São Paulo: 
Campos Verga!.. 
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O SR. PRESIDENTE - Achan
do-se pre.s<=nte-s 107 Senhores Rzp~e
sentruntes, d·eclaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura ca ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (1. 0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretário) 
procede à leitura da a.ta. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussã<J a a.ta. 

O SR. GERCINO DE PONTES -
- Sr. Presidente, peço a palavra sõ
bre a ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palvra o nobre Representante. 

O SR. GERC!NO DE PONTES -
<Sõbre a ata> c•) Sr. Presidente, 
venho wlicitar de V. Ex. • a bondade 
de mandar publicar no Diátio da As
sentbléia a informação da Comissão 
de Marinha Mercante a que me re
f~i na oração de sexta-feü-a última., 
cie vez que dita informação é de in
t.çrêsse geral. 

O SR. HUGO CARNEIRO - Sr. 
Presidente, peço a pa,lavra, sõbre e. 
a,t:J.. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
pai4vra o nobre Representante. 

O SR. HUGO CARNEIRO - Sô
b;e a ata> - Sr. Presidente, só on
tem, aproveitando o domingo, pude 
reler os Diários da Assembléia, das 
últimas sessões. Verüi.quei na publi
cação feita no dia 11, "que dois tópicos 
de meu discurso, sairam truncados. 
Houve, mesmo, transposição de certo 
advérbio que altera completamente o 
sentido. 

O primeiro ponto ali figura do se
guinte modo: 

"Não é pelo Território do Igua
çu que me bato, mas pela manu
tenção dos territórios federais". 

A' corrigenda que desejo fazer é a 
seguinte: 

"Não é só pelo Território do 
Iguaçu que me bato, mas por to
dos os territórios". 

Outro ponto que desejo seja. retifica
do é o seguinte: quando respondia a.o 
ilustre deputado Aliomar Baleeiro, fiz 
ver que não tinha recebido ca.Ttas nem 
telegramas dos inspetores de quarteL
mo. Da forma. como sa.lu dá a. enten
der que houvesse eu dito que não só 

( •) Não foi revLsto pelo orador. 

dos inspetores de quarteirão ti.nlla re
cebido cartas e telegramas, mas tam
bém de pessoas das mais graduadas 
de Iguaçu. . 

Eram as retificações que pediri& a 
V. Ex." mandar fazer na ata daque:a 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE - V. E:·:.'· 
será atendido. 

O SR. PRESIDENTE: - Não !:a
vendo mais quem peça a palavra sóO::e 
a ata, encerro a sua discussão e vou 
submetê-la a votos. (Pausa.) 

Está aprovada. 
Passa-se à leitura do e:xiJ)ediente. 
O SR. LAURO LOPES (2. 0 Secretá-

rio, servindo como 1~0) procede à. lei
tura do seguinte 

EXPEDIE..."'TE 

Telegramas: 

Do Monsenhor Va.lfredo Gurgel, 
agradecendo à esta Assembléia a ca
rinhoza manifestação de aprêço e so
lidariedade. - Inteirada. 

Da "União Sindical dos Tra,balha
dores do Distrito Federal", con-gratu
lando-se com a Assembléia pela mo
ção de solidariedade ao povo Espanhol. 
- Inteirada. 

Dos "Produtores de Mate As.."'cia
dos", Malet, Estado do Paraná, pe
dindo <J.Ue os fundos destinados ao fi
nanciamento da produção e instalação 
de cooperativas sejam entregues àque
la Federação. - Inteirada. 

Do Sr. Luís Cruz, apresentand() vo
tos de pesar pelo falecimento do Se
nador Esmaragdo de Freitas. - In
teirada. 

Carta: 
De Antônio Xavier de Oliveira, con~ 

tendo sugestões à futura Ca.rta. Mag
na, sõbre a. divisão territorial do l:lra
sil. - A Comissãc da Constituição. 

O/feios: 
Do Presidente da "Caixa Econõmi

ca F'edera!", transmitindo as infor
mações solicitadas pela Assembléia., re
lativas ao financiamento !eito à fir
ma Dane, Conceição & Cia., para 
execução de s.~tvJ.ços de abastecimen
to d'á.gua, nesta Capital. . - Ao re-
querente. • - · 

Do Presidente do Tribunal de Con
tas, comunicando haver encaminhado 
à Comissão de Inquérito de Casos de 
Interesse Nacional, certidão da decisão 
proferida por aquêle Tribunal, em 



-6-

1936. sôbre o registro do contrato en
tre o Govêrno Federal e a firma Da
ne, Ccnceição & Cia. - Ao requerente. 

Do Presidente do Tri·bunal de Con
tas, transmitindo certidão da decisão 
proferida por aquêle Tribunal, em 
1936, relativamente ao registro do 
contrato celebrs.do entre o Govêrno 
Federal e Dane, Conceição & Cia. 
para a execução das obras de adoção 
do Ribeirão das Lages. - Ao reque
rente. 

PAJ'..ECER N.0 14, DE -1946 

Concede quatro meses de licen
ça ao Dep-v.tad.o pelo Partido So
cial Democrático, secção do Estado 
da Bahia, Sr. Luiz d.'Oliveira Bar
reto FiUto. 

(Policia 15 - de 1946) 

o Sr. Luiz d'Oliveira Barreto Filho, 
deputado pelo Partido Social Demo
crático, secção do Estado da Bahia, 
solicita quatro meses de licença, a fim 
de tratar de assuntos particulares. A 
Comissão de Polícia, na forma ·da letr::.. 
a) do art. 17, do Regimento Interna, 
opiP..a no sentido do deferimento do 
p~do. 

Em 19 de julho de 1946. -Fernando 
de Mello Vianna, Presidente. - Lau
ro Lopes, 2.0 Secretário. -Lauro Mon
tenegro, 3.0 s..ocretãrio. - Ruy Al
meida, 4.0 S~retário. 
-A imprimir. 

REQUERIMO.'TO N.0 292, DE 1946 

Solicita informacões do Poder 
Executivo sóbre as- multas impos
tas pelo Serviço de Trânsito e a 
sua importânc'.a total no último 
CI'.Linqüênio. 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
solicite do Poder E."!:ecutivo as infor
mações seguint3s: 

a) Em têxto legal que se baseia o 
Serviço de Trânsito para agravar as 
multas aplicadas a motoristas profis
sionais e amadores por meio de simples 
portarias? 

bl Qual a importância total das mul
tas no último quinqüênio nesta Capi
tal, arrecadadas pelo Serviço de Trân
sito, especificadas anualmente ? 
. . c! Qual o destino dado as quantias 
dessa forma arrecadadas aos motorL~
tas profissionais e amadores e em que 
rubrica da Receita são as mesmas es
crituradas ? 

d) Que providências de ordem prá
ti~a tem tomado ou pretende tomar 

o Serviço ele Trânsito para descon
gestionar o crescente e tumu!tuári o 
tráfego urbano na Capital da. Repú
blica? 

Sala das Sessões, em 22 de julho d~ 
1946. - Café Filho. 

- At;;nda-se. 

REQUERI111ENTO N.0 293, llE 1945 

Solicita informações do Poder 
Executivo sõbre o número ezato 
de navios tcrpedead.os no curso da 
última guerra e perter..centes ci.s 
companhias nacionais de na.vega
ção, e a quanto monta o prejuízo. 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
Constituinte solicite da comissão de 
Marinha Mercante, a.s seguintes infor
mações: 

I - Qua:s os navios torpedeados e 
afundados -na costa brasileira, no cur
so da última guerra, pertencentes às 
companhias nacionais de navegação ? 

II - Quantas pessoas morreram em 
conseqüência dêss2s torpedeamentos ? 

III - A quanto monta em mo_eda 
corrente o preju!zo sofrido pelo Esta
do e por particulares ? 

IV - Quais os fornecedores de gê
neros alimentícios. aos navios t.orp~
deados, inclusiv·e fornecedores de pão ? 
Q~12l a nacionalidade dêsses comer
c:antes? 

V - Pela natureza do fornecimento 
essas pessoas tinham conhecimento 
preciso da data de partida dos navios, 
detalhe que era rigorosamente ex: ui
tado ao público ? 

Sala das Sessões, 22 de julho de 
1946. - Cc.fé Filho. 

- Atenda-se. 

U.-niCAÇÃO N.0 193, DE 1946 · 

Sugere ao Poder Executivo a 
concessão de uma subvenção de 
CrS 300.000,00 à Associação Santa 
Isabel das Senhoras de Caridade, 
na cidade de Ilhéus, Bahia. 

Considerando que a Associação S:u:
ta Isabel das Senhoras de Caridade 
de Ilhéus, fundada em 1932, vem pres
tando relevantes serv:ços de assistên
cia médico-social à população pobr;; 
de Ilhéus; 

Considerando que a Associação man
tém por conta própria um Ambulatõ
rb de Policlinica com freqüência mé
dia anual superior a 5. 000 doente3, 
Lactãrio, etc.; 
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Consid~rando que além dêstes servi
ços se propõe a Associação constru:r 
uma Maternidade, obra cujo valor dis
pensa comentárics, sobretudo se 'aten
tarmos que a cida.de de Ilhéus, a 
maior da Bahia depois de Salvador e 
um dos mais ativos centros comerciais 
do Pais, não possui um único estabe
le;:!mento maternal; 

Co:Jsiderando que a Associação re
~-:Je dos poder~s públicos apenas as 
seguintes subvenções: Município CrS 
17.000,00; Estado CrS 18.000,00; União 
12.000,00; 

Considerando ser à-c:ver precípuo do 
Estado assegurar ampla assi3tência à 
ma;;ernida.de e à infância, problemas 
básicos do povc e sob!"etudo no inte
rior onde pouco oLt quase nada se têm 
feito 1:10 particular; 

Re:,.ueremos seja sugerido ao Pcder 
Executrvo, por intermédio da Mesa da 
Assembléia, a- concessão de uma sub
venção de Cr$ 300.000,00 à Associação 
Santa Isaoel das Senhoras de Car:da
de, para construção da Maternidade 
da Cidad·8 de Ilhéus, no Estado da 
Bahia. 

Sala das Sessões, 22 de julho de 
1946. -Manuel &vais. - Juraci .M"a
gal.?.ães. - João .'liendes. - Rajaei 
Ci~u·urã. 

- Atenda-S<?. 

I-...-DICAÇÃO N.' 194, de 1946 

Sugere ao Poder Executivo en
t •eg 0;r _ a uma Comissão apolitica, 
presulzda pelo Juiz de Direito, nos 
"'Junicipios, a distribuição de ca
S!ZS populares, a cargo da Funda
ção da Casa Popular. 

. Sugerimos ao Poder Executivo, por 
li~t&"'llédio da. Mesa., que a distribui
çao de casas populares, a cargo da 
F_~-:iação _da. Ca.s.a. Popular, nos Muni
C!PJ.OS, seJa ~ntreg>.re a uma Comis
Gao apolltica, presidida. pelo Juiz de 
Di."ei-to. 

Justijicação 

. B.:m é de _ver que não a.lcanç.a.mo.s, 
a.1.."?-da, um clima de a.lta educação po
htica, notada...>nente nos Municípios, 
oruie os prefeit<ls, muitas vêzes, não 
sal>em distinguir os interêsses admi
nistrativos dos icterê.sses pa.rt.idário.s. 
A distribuição de casas poJ;>ulares fei
ta, a.<:sim, ao sabor do arbítrio dos 
prefeitos municipais poderia resultar 
em_ ~njwtiças e arma. de propogand2. 
~ohtlca_. _sobretudo agora, à.s vesperas 
ae ele1çoes. Exemplo frisante é o 

caso da Legião Brasileira de Assis
tê.."lcia. Instituição do mais alto al
cance sccial, a Legiã.o foi, entretan
to em muitos Esta.dos, transformada 
em el-emento de fins partidários. 
Ainda há. pouco.s dias, o Deputado 
Café Filho exibiu, na Assembléia, um 
cartão em que um dirigente daquela 
Drganização declarava que o portador 
do cartão esteve a serviço do quere
mismo.. . É um precedente que se 
não deve perder de vista. mostrando 
a neces>idade c!e ter o Govêrno cau
telas extremas. em relação a insti
tuições de assistência social para que 
elas não sejam desviadas criminosa
mente de suas elevadas finalidade. 
Mesmo deixando à InaJigem a hipó
tese de desvio dos fundos destinados 
à construção de casas populares, há 
o receio de serem empregados sob 
critério, até a pessoas que não este
jam em condições de re.:eber o be
neficio e negá-lo àqueles que àêle 
1·ealmente necessitam. Há Estados, 
onde ainda perdura um clima de per
seguições de baixo partidarismo, go
vernos sem noção de responsabilida
de, entre os quais as próprias instru
ções baixadas pelo Ministro da Jus
tiça, d<~terminando respeito aos prin
cípios democráticos, constituem le
tra morta. Estão aí, gritantes, os 
exemplos: Paraíba, Minas, ete. 

Claro que, em tal ambiente, falta 
às autoridades municipais serenidade 
e espirlto público para fazerem uma 
distribuição justa., equita.tiva, sem 
eivas de partidarismo, do benefício 
de Casa Popul.sr. 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 
1946. - Plínio Lemos. Oscar de 
.4.quino. 

Atenda-se·. 

INDICAÇÃ'Q N.0 155-.\, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
ampliação do Hospital Marítimo. 
em Belém do Pará., passando-a a 
direta admini.stracão do Institu
to dos Marítimos; com parecer 
aprovado ea Comissão de Estudo 
das Indicações . 

A "Federação dcs Marítimos do 
Pará" construiu em Belém, há mais 
de 16 anos, um Hospital, para aten
der às necessidades dos seus associa
dos. 

Iniciativa que somente louvores e 
aplausos pode merecer, o "Hospital 
Marítimo" de Belém se defronta., ho
je, com duas grandes dificuldades: 
impõe-se a ampliação dos seus servi
ços, em moldes que satisfaçam aos 
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anseios dos que lhe recebem os be
nefícios e já não dispô() de meios pa
ra manter o Hospital em condições 
de vencer obstáculos que se opõem à 
consecução de suas finalidades. 

A bancada do Pará suge:-e ao go
vêrno, por intermédio do Ministério 
do Trabalho, a ampliaç5.o daquele 
nosocõmio, cuja a.iministraçãú pas
saria a caber ao Instituto dos Marí
timos. 

Não vejo porque fazer restrições à 
sugestão em foco. 

Tomando a si a direção e amplia
ção do Hospital de Belém, o Instituto 
dos Marítimos cumprirá, um dos seus 
objetivos precípuos, (!Ual o de ve
l?.r pela saúde e bem estar dos seus 
associados na terra paraense. 

E quando tal ocorrer, o Instituto 
fará obra de sadia justiça distribu
tiva, eis que, segnndo se vê da justi
ficação do requerimento, a delega
cia do Instituto dos Marítimos do 
Pará é, em arrecadação, a 2.a do 
Brasil, vindo logo depois de Santos. 
tendo um ccrpo social de 7. 500 asso
ciados, que pagam mensalmente 
trezentos mil cruzeiros, pagando 
cento e· quarenta mil cruzeiros de 
benefícios, o que deL'!:a = saldo de 
cento e sessenta mil cruzeiros. 

Em face do exposto, sou de parecer 
que a indicação n. 0 155, da bancada 
paraense, merece ser encaminhada ao 
estudo do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, em 19 de julho 
de 1946. - Alfredo Sá, Presidente. 
- Novaes Filho, Relator. - Daniel 
de Carvalho. - Jorge Amado. 
Sampaio Vidal. 

- A imprimir. 

INDICAÇÃQ N.0 155, DE 1946, •\ Q'Uil SE 
REFERE O PARECER 

Requeremos à Mesa da Assembléia 
solicitar ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, prontas provi
dências para a necessária ampliação. 
do Hospital Marítimo, em Belém do 
Pará, passando-o à direta administra
ção do Instituto dos Marítimos. 

Aquele Hospital, fruto do esfôrço, 
da dedicação e do espfrito de união 

-~l~ete~daZ:r1~m~~o~~o~s~0~~~ 
natal, construído e criado, antes de 
1930, há dezesseis anos, g;raças à 
orientação salutar que imprimira aos 
trabalhos da mencionada classe o seu 
antigo organismo sócio-beneficente -
"Federação dos Marítimos do Pará" 
- tendo à frente, entre outros, o. Se-

nhor Comandante Alberto Autran e o 
pranteado patricia José Mendes de 
.Azevedo, expressões de nossa socie
dade, vem, com dificuldades inúmeras 
e qu::<.se insuperáveis, resistindo às 
contingências financeiras em que se 
encontra, no afan de preencher suas 
finalidades humz.nitárias, prodigali
zando hospitalização aos marítimos 
paraenses. aliás, em caráter precário, 
insuficiente e oneroso. 

Decorridos quase dois decênios de 
infatigáveis canseiras, se impõe a .me
dida pleiteada neste requerimento, úni
ca solução para a situação precarissima. 
da meritória organização de referên
cia, que horu-a a nossa coletividade. 

A primitiva construção daquele no
socômio, evidentemente, já não aten
de .à crescente classe dos marítimos, 
pela sua precariedade de instalações e 
apareL.'mgem ('.Velhantada, dentro no 
campo de sua especialidade, assim 
como pelo vulto das despesas, . que os 
mesmos não podem enfrentar. 

Acresce, ainda, que as famílias· dos 
componentes da aludida classe recla
mam, de há muito, sem a alcança
rem à altura de suas exigências, asSis
tência médico-hospitalar às gestantes 
e aos seus filhos, o que só se conse
guirá, eficientemente, aumentando o 
corpo do edifício daquele Hospital, in
clusive com a construção, em anexo, 
de Maternidade e Hospital Infantil, 
que centralize::n os serviços inerentes 
ao atendimento de suas especializa
ções. 

Frizemos, ~m abono do nosso ponto 
de vista, que a Delegacia do Instituto 
dos Marítimos, em Belém, é a se
gunda do B:::-a!!il em arrecadação, fi
gurando, ioga depois da de Sentas, 
com a renda média mensal de Tre
zentos mil Cruzeiros (300.000,00), dos 
quais paga benefícios, também men
sais. de Cr$ :i.40.000,00 restando-lhe, 
portanto, o saldo de Cr$ 160.000,00 
mensais ou sejam Cr$ 1.920.000,0() 
anuais; e que tal montante é contri
buição do número médio de sete mil 
e quinhentos <7.500) ãos seus asso
ciados. 

O Govêrno do nosso Estado, a prin
cipiar de 1930, sempre se preocupou 
em tudo fácilitar àquela instituição e, 
de certo, há-de cooperar com o Go
vêrno da União, na emergência ver
tente, doando a área de terreno que 
se fizer mister às aludidas constru
ções objetivadas nesta indicação, em 
justa homenagem aos marítimos do 
Pará. 
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Estamos seguros, por outro lado, de 
que o Poder · Executivo, vivamente 
empenhado na solução dos nossos 
principais p:roblelllll.s, maximé os que 
dizem :respeito à saúde do povo bra
sileiro, solucionará favoràvelmente 
êste requerimento, cooo justíssima 
ajuda à classe dos marítimos, mesmo 
porque só vantagens auferirá o Insti
tuto dos Marítimos re;:;.azando empre
endimento tão salutar quão inadiável 
expressiva retribuição merecida àque.: 
les conterrâneos e patrícios da men
cionada classe, vigilante5 sentinelas da 
integridade e do progresso de nosso 
Pátria. 

Sala das Sessões, 2i d" Junho de 
1946. - João Botelho. - Magalhães 
Barata. - Alvaro Adoijo. - Lameira 
Bittcncourt. - Moura Carvalho. -
Duarte d'Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE - Está find::. 
a kítura do expediente. 

O SR. GETULIO MOURA - &>
nhor Presidente, peço o palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem~ na-
lavra o nobre Rcpresentance. · 

O SR. GETULIO MOURA - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, repre~nto 
nesta Casa o Estado do Rio de Janei
ro, mas, de dois municípios, sobre
tudo, recebi as maiores votações, que 
me asseguraram o mandato de Depu
tado. Refiro-me aos de' Duque de 
Caxias e-Nova-Iguaçú, c;,ue atravessam 
a;mbas, crize verdadeiramente, angus~ 
t1ante, no que respeita ao abasteci
mento dágua. 

Ocorre que êsses dois municípios 
possuem os maiores mananciais de 
água· potável do Estado do Rio de Ja
neiro, os quais foram, há cinqüenta 
anos. canalizac'.<>s para o Distrito Fe
deral. ficando suas populações i:ltei
ra,mente privadas no precioso líqUldo. 

-:r:z-a:ta"~e. Sr .. Presiden~, de gr;m
de mJUStlça, CUJa reparação se impõe. 
Fica-se admirado ao notar o -extraor
dinário crescimento das quatro cida
d~s. de que se compõem aqueles muni
C>PlOS, que puderam florescer e atingir, 
mesmo, elevado gr&u de urbanização, 
sem que houves~m contado, em qual
quer momento, com abastecimento dá
gua. Entretanto, no território dêsses 
munic!pios correm quatro adutoras 
tõdas transportando par:.>. o DistritÓ 
Federal cêrca· de 35. OCO metros cubl
cos àe água por dia, sem que se dê às 
populações de Nova Iguaçú e Duque 
de Caxias um litro slquer dessa !Ígua. 
Elas, que vivem à margem dessas adu-

toras, assistem, revoltadas, à tremen
da injustiça que consiste em captar 
todos os seus mananciais em exclusivo 
benefício do Distrito Federal, sem que 
se adote providência que permita às 
municipalià8.des a que me refiro san
grarem as aàutoras para adquirir qgua 
indisper..sável à vida de suas popula
ções. 

As prefeituras de Iguaçú e Duque de 
caxi::s tem na Caixa Econômica Fe
deral. em andamento um processo pa
ra empréstimo de vinte milhões de 
cruzeiros. que até agora não obteve 
solução favoráYel, de vez que a Cai
xa exige, como condição indispensá
vel para conceder dito empre~timo. 
q'.l.e a Prefeitura do Distrito Federal 
dê a necessária autorização para que 
sejam sangradas a·s adutoras. 

E até êõte momento não foi possí
vel aos governa·ntes daqueles muni
cípios; a obtenç2o dessa autorização. 

Sr. Pra;idente. isto representa ver
dadeira iniqt:idade. 

Sómentz a pacléncia o extraordiná
rio espírito cívico daquelas populações 
podem tolerar tal situação, única tal
vez no Bras~l: municípios que possuem 
~randes mananciais de água que. ana
lisada.«, foram consideradas as me
lhores que abastecem o Distrito FP.
deral, e, no entanto, não têm o direito 
de lançar mão dessa água para seu 
próprio uso. apesar de viverem à mar
~em das adutcras e assistem à pas
sagem, diàriamente, de 350 mil m?.tros 
cúbico~ do liquido para o Distrito Fe
deral. Nem siquer conseguem um li
tro para mitigar sua sê de! Ademais. 
êsses municípios, l<Walizado na Bai
xada Fluminense. sobretudo o de Du. 
que de Caxias. que fica à beira mar, 
junto aos mang-ues, não têm qualquer 
possibilid!!:dc de perfurar poços para 
obter o líquido necessário ao progressrJ 
de suas indústri.:u; e à vida de ~uas 
populações. 

Sr. Presidente. estou, nêste ln.,tan
te, formulando um apêlo, em nome 
daqueles munic!pios, ao Excelentissimo 
Sr. Prefeito do Distrito Federal no sen- , 
tido de que S. Excia. não embaracto 
a autorização pedida pelos Prefeitos 
daquelas cida·des para que uma daque
las adutoras seja sangrada, a fim de 
se obter a água indispensã vel àquelas 
populações. 

Estou certo de qu~ o Dr. Hildebran. 
do de Góis. que cooperou no sanea
mento da Baixada Fluminense e co
nhece perfeitamente as cidades a que 
::cabei de me referir. há. de facilitar, 
na medida do possível, a sangria indis-
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pensável e a obtenção de um créditCl 
·na Caixa. Econômica FederaL 

Porque, Sr. Presidente, parece um 
disparate, uma incongruência, um ab
surdo - e só o Brasil é capaz déste 
paradoxo, permita-se a captação de 
todos os mananciais d edois dos gran
des municípios do Estado para abas
tecer o Distrito Federal e não se dá 
direito a essa gente de obter <> agua 
imprescindível à sua própria vida. 

Basta dizer que ;J.qUeles municípios 
progrediram como um verdadeir:l mi
lagre dentro do Rio de' Janeiro, quando 
-a Baixada Fluminense estava em com
pleta decadência. Só Iguaçú e Duque 
de Caxias constituíam verdadeiro oasis 
de vioa. e pro,<>resso diante da deca
dência daquela. velha província. 

Essas populações, hoje, não tem mais 
direito de ll.fõpirar ao progresso, a uma 
urbaniza.ção perfeita., porque lhes fal
ta o principal elemento, o primeiro de 
tados - a água. 

Sr. Prem!!ente, repito, Ia~o sincero 
e veemente a.pêio· ao Sr. Prefeito do 
Dll;t:rLto Feà.eral para que não prive, 
por msltõ tem)le, de abastecimento 
d'águe. a& populações de Nova Iguaçú e 
Duque de C&xi~ts. <Muito bem; muito 
bem.> 

O SR. JURANDIR PIRES - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. JURANDIR PIRES (Pela or
dem) - Sr. Presidente, Gallois, um 
dos maiores cérebros que a França 
tem abrigado, certa vez, enviou à Aca
demia de França, grande e notável 
memória. 

Poinsseau , presidente da Academia, 
escreveu, displicentemente, à margem 
uma única palavra: incompreensivel; 
e rest!t'üiu o trabalho. 

Vinte anos depois, êsse trabalho era 
cooside:ado o mais notável no gê
nero. Mas Gallois, simplesmente, em 
revide, escreveu duas palav:-as: "Oh! 
que>:Ubins! " 

11::, precisamente, o que estou vendo, 
no momento, em relação ao trabalho 
de certas Subcomissões parlamentares. 
É evidente que só há uma expressão: 
- Oh! querublns 

Claro que o tempo é escasso. Com
preendo que a norma traçada pelo 
no,sso Regimento interno é ingrata. 
:m:as existe sensível contribuição ds 
plenário, que não pode ser afastada 
com simples e lat:fulicas expressões, 

numa demonstraç&.o de que não foi 
lida. 

Refiro-me, de modo especial, :~.os 
trabalhos da Comissão de Estudos 
Econômicos e Socinis. onde são dados 
parecerEs sem a p!'ópria leitura da 
emenda. Já não vou à leitu:a da j as
tificação, mas da própria emenda. 

Há ain.da a menciouar que são as
suntos de alta relevância, uma vez que 
rep!'esentam a infra-estrutura da 
Coro..stituição, a parte basilar da Ca1~..a. 
Magna. A matéria, entretanto. é aprc
ciMia como se !ôsse um excesso, um 
exagéro do plenário, que oferece 
emendas desnece.s~á!'ias. 

Entre essa m:ltéria existe uma, a do 
custo histórico, qu2 no momento re
pyesentaria mudança radical na con
ceituação do capital das empl'ê<sa.s
Pois bem, as emendas supr.essivas da 
expressão têm apenas êste parecer: 
"Não atendem ao int~rêsse nacional.., 

Positivamente, é não querer apre
clar o problema dentro da realidade 
econômica, para fazê-lo, apena.s, solt o 
aspecto mercantilista; negando a 
desvalorização da moeda e apreciand(l 
o dinheiro como riqueza, o que não é 
mais concebível na época, em que vi
vemos. A desvalorização continua Eia 
moeda faz com q:.Je ela sirva imica· 
mente como elemento de comparaçãc 
num Instante consieerado. Compará
la histõricamente é qu.•se voltar ao 
conceito que féz a infeEci'Ciade de ~
pa.r.ha e Po!'tugal. Não é possível en
carar o probler.:ta com a simplicidade' 
com que foi abordado, tal o sentióo 
que representa pam a vida futura. do 
Brasil. E não se diga que isso seja 
defesa contra os capitais estr:mgeiros, 
porquanto, dentro ào próprio pais a 
::-elação entre o valor das utilidades e 
sua expressão monetári~,. varia con
ti.":ua.ctamente - e não n'!f.! can.so de 
repetir que o nessa real. por ocasião 
da invasão moura da península pos
suía poder aquisitivo um milhão de 
\·ézes superior ao que tL'"lha no mo
:nento rm que foi substituido pelv 
cruzeiro o seu múltiplo mil. 

Não queria, sen:i.o, fazer um reparo 
e um apêlo, jâ para não ci~s.r as várias 
emendas sem pareceres e que nem se
quer constam como entregues às Sub
comissões para es~udá-l:ls. Há f?.lta 
cie dezenas e dezenas de emend:ts sem 
os pa::-ecercs co::-respon.de..'ltes 

Isso nos mostra. apenas, o incon
Yeniente de faZ€r ·•de afogadilho" a. 
Constituição, pois que, assim, é um 
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:"ilal muito maior; do co::tt~á!"io. a his
-:-.ória terá de lanoar s6b!"e r..6s o mes
:r.o qualüi{:ativo que G.:!lois empregou 
r. respeito da Aca<le:m:a de Franca -
Oh! Querubins". (Mtâto bem; ntuito 
!>em.) 

O SR. PP..ESIDENTE - Tem a pa
;avra o Senhor Café Filho, primeiro 
orador inscrito. 

O SR. CAFÉ F!LE:O - Sr. Presi
dente: Realizadas as eleicões de dois 
de dezembro, el:eito Presid-ente da Re
pública, o General Eurico Gasp:u Du
tra, instalada ::. Assembléia Nacional 
Constituinte, o Brasil viveu instantes 
de grandes esper...nças na restauração 
democrática. 

Lembro-me dq que, ao empossar-se, 
nesta Casa, o Presidente eleito, a Câ
mars. dos Deput2,dos apresentava as
pect.Q festiYo, como se já_ ai comemo
rasse o Brasil a restauraçao da demo
c:racia. As ru&S enfeitaram-se com os 
pavilhões das Nações Unidas qual se, 
no con<:erto delas, entrasse a pá.ltia 
brasileira. 

Nós Representa.ntes do povo, eleitos 
n-as diverse.ii Ie:endas partidárias, 
quando instalãmos os trabalhos dg, 
..!'~embléia Nacional Constituinte da 
1946 possuiamos o mesmo espirito. 

Os partld05, sem responsabilidade 
no govêmo. mas com linha demoorã
tica, defenderam em indicações e em 
discursos de seus representantes. a re
vogação imediata da Carta de 37. 

Batemo-nos por isso. Dei voto para 
oue funcioimsse a Assembléia Consti
fuinte, ou melhor, a Câmara e o se .. 
nado, aqui reunidos exercessem os po
deres legislativos, evitando-se que o 
Senhor Presidente da ~epública, eleito 
pelo povo, se torna.sse ditador. O Par
tido Social Democrático, rcsponsávêl 
pelos destinos do Brasil, através do 
·govêmo do Sr. General Eurico Dutra, 
sustentou ponto de vista contrãrio: 
manteve em vigor a Constituição de 
1937. Fomos derrotados. O Exmo. Sr. 
?residente da República continuou a 
baixar decretos-leis, embora em pleno 
funcionamento o Poder Legislativo. 
Jé. agora não sabemos se êsse voto 
do Partido Sn-::!al Democrático, man
tendo a Constituição de 1937, é ou não 
valido. Há alguma Constituição em 
vigor? Ou a.penas um poder de fato, 
embora decorrente de eleição, pois, a 
esta altura dos a-contecimentos, o Che
fe de Estado expede decretos-leis, fun
dado na Carta de 1937, com flagrante 
violação do texto desta última. 

Acaba S. Ex." de baixar o decreto
lei n.0 9.442. de 10 de julho de 1946, 
com a ~lnte :redação: 

•' Art. 1.0 
_: 0 Ariigo 161, do 

tlecreto-!ei n_o 1. 187, àe 4 de abril 
de 1939, passa a ter a seguint.; 
redação: 

"Nenhum brasileiro naturalizado 
poderá exeroer profissão liberal 
sem pré;ia apresentação de do
cumentos que provem achar-se 
quite com o serviço militar do 
Brasil." 

O decreto-lei a que se refere o ci
tado está assim redigido: 

"Nenhum brasileiro u~.tui'ali&ado 
poderá exercer profi,sáo !iher:~.l 
sem prévia apresentação da car
teira militar, com o registro de 
ser reservista de primeira ou se
gunda cate~oria." 

E a Constituição de 1937 no ;ut.ir;o 
150, exige: ' · 

"Só poduão exercer pro:!:i.s;;~s 
liberais os brasileiros ns.tos e os 
naturalizados qt:;e ten1uun lôlr6Bim.
do serviço militar no B1·a.Sil, ex
cetllil;dos os casos de ex~reioio J&
gitimo na dat& da Constiiuição e 
os de rocil>rocidade ie.,.._.....ae~l 
a'Clmitidos em lei. Sàm=te a.gs 
brasileiros natos 9er~ pemüti'lie, ., 
re;:alidação de cü.IJlomM profli&o
nals expedi:l.os por institutos K
trangeiros de ensino". 

Vêm os nolr.es Represe!l.te.nteli que 
o Decreto-lei n.o 9.442, de 10 de j12-Ulo 
de 194'!, alterou profundamente a exi
gência constitucional. qua.nto ao exec
cíc~o de profissão liberal pelos natu
rallza.dos. em relação à orest.açã. do 
serviço militar. • 

9 dec:·cto oomcnt.a..do por mim, a'Ci
mlte que o cidadão n.'l.tUr&.l.izado, i:a.s
crevendo-se a?<"-nas no a lista me-llto 
militar sem a prestação efetiva de set·
viço mi!it::tr, possa ex:erce1· urofi~o 
liberal, contrariamlo o texto êonstitu
cional que exige o C\unprimento e{e
tivo C:ésse dever cívico. 

Para isso teve o S!. Presidente dr. 
República de revogar o der..xeto 1.187 
de 4 de Abril de 1939, que, regula:atio 
o dispositivo constitucional. exigia 
ap~sentação de documentos corres
pondente a reservista de primemt. 
ou segunG.a categoria. pois só a êi;te.; 
se dá atestado ou caderneta depois 
~a respectiva prestaçiiio do serviço mi-
lltar. · 

Elaborada a lei eleit.Qr.al, que teve, 
~gun<lo se diz, audiência, até, de Oi
versos representantes de Pa.rt..'<l<ls, e 
muito particularmente. de elemenros 
do Partido Social Democrático o Su
perior Tribunal Eleitoral elabc:l'ou as 
ins+..ruções regulando a vida. dos Per
tidos. Veri.ficcu-se, então, qae o de 
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Representação Popular Parti'Cio 
a.."iundo do integralismo. que colabo
:·ou, pelo voto, na eleição do atual 
Presid~nte da República - estava 
obrigado a apresentar prova de pos-

- suir, em seus quaüros, 50.000 eleito-
:::es. 

Que f{:z o Presidente da República 
no uso da atribuição de baixar decre
ta;s-leis? Reformou a Lei Eleitoral 
v...xa dispensar condições, tidas por 
imprescindíveis pzlo tribunal para 
manter o registro daquele Partido! 

Eis como a legislação de dezretos
!eis varia, muda, de acôrdo com as 
conveniências po·líticas e os interêsses 
de grupos. Repete-s·e o que todos tes
t.emunh:tmos no regime da ditadura! 

Já agora, Sr. Presi-dente, quando 
nos encontramos, consoante a palavra 
dos líderes dos dois grandes Parti•dos 
a dois meses apenas da futura Cons
t.ituição ·em que pese a minha descren
ca e a àe muita g-~nte - anuncia-se 
á elaboração, no Mil.lstério do Traba
lho, da refo·rma da lei das Sociedades 
Anônimas; de novo de<:reto regulador 
da circulação do cheque e da feitura 
de outras leis, embora, repito, este
jamos às vésperas de nova estrutu
raç§.o co.nsti tucional do pais! 

Quais são os propósitos do Govêrno 
f a c e a êste corpo legislativo que, com 
grande patriotismo e dedicação, quer 
àar :lo Brasil uma Constittúção demo
critica, à altura dos dias que o pais 
::t tro. v essa? 

o Sr. Acúrcio Tôrres- V. Ex.• me 
permite um aparte? 

O SR. CAFÉ FILHO - Com muito 
prazer. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Os propó
sitos do Govêrno, meu nobre colega, 
devem ser, e são. de fato, os mais 
elevados. Quanto à técnica legislativa, 
deve convir, com o próprio Govêrno, 
que esta Assembléia estabeleceu para 
ela, no momento, a feitura tão só 
da Carta Constitucional. ficando ao 
Govêrno ressalvado o direito de le
gislar ordinàr!amente, até que a Cons
tituição seja promulgada. Vê V. Ex.•, 
pois, que o Govêrno, quando expede 
decretos-leis, apenas age de conformi
dade com as deliberações desta Assem
bléia, ao votar seu Regimento In
terno. 

O SR. C.i'..FÊ FILHO - Isso em 
decorrência do voto da maioria desta 
Casa ... 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Do voto 
da Assembléia. 

O SR. CAF~ FILHO - . . . que 
V. E:,." tão bem representa .. 

O Sr. Acúrcio Tõrres - Não posso 
aceitar - pel'"dôe-me - a insinuação 
de que o voto desta Casa é da maioria. 
De fato, os parlamentos decidem pelas 
suas maiorias. Não é, porém, a maioria 
de representação por Partido, porque
h:i-de co:J.cordar comigo - muitas 
questões aqui t2m sido debatidas e 
decididas pelos rep;:esentantes dos 
vários Partidos co::n assento nesta 
Casa. 

O SR. CAFÉ FILHO - Referi-me 
a isso, meu nobre colega, no iniciô do 
discurso. Disse que o exercício do 
direito de expedir decretos-leis decor
reu do voto da Assembléia Nacional 
ConstitUinte, que renunciou a essa fa
culdade legislativa. 

Mas, quando o Sr. Presidente da 
República, no uso da atribuição de 
expedir decretos-lei;, viola a Carta 
que Vs. Ex."s. mantiveram, o Chefe 
do Govêrno incorre na crítica que ora 
faço. 

Há mais: O Sr. Presidente da Re
pública acaba de baixar decreto-lei ... 

O Sr. Acúrcio Tórres - E há.-de 
baixar, para prover :ls necessidades da 
administração; outros decretos, en
quanto não fôr promulga,.cla a Cons
tituição. 

O SR. CAFÉ FILHO - Sei disso. 
No entanto, o Sr. Presidente da Repú
blica acaba de baixar decreto-lei dan
do nova redação ao art. 1.612 do Có
digo Civil, e ampliando o direito de 
herança. 

Fêz mais que isso: Pelo art. 2.0 êsse 
decreto-lei também é aplicado aos 
caseis de sucessão aberta, desde, que 
os bens do es]:.ólio não tenham sido 
incorporados ao património da Uniã.o, 
dos estados e do Distrito Federal, em· 
virtude de decisão judicial transitada 
em julgado. 

Quantos casos de interesses pesscais 
estão compreendidos no art. 2.0 clêsse 
decreto-lei! Já aberta a sucessão, o 
Presidente da República, por-decreto ... 

O Sr. Plínio Barreto - Que alterou 
tudo. 

O SR. CAFÉ FILHO - ... manda 
admiLir o direito à herança para aque
les que não o tinham pela legislação 
vigente, ao tempo da abertura da 
sucessáo. 

O Chefe do Govêrno ainda. têz 
mais. E eu, que vou denunciar o fa.tc 
à Naç;,o, através dos Srs. Represen
tantes, fato que considero gravíssimo, 
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nãc quero fazer injustiça ao ilustre 
so!àado que dirige os destinos do 
Bra.sil, eminente militar, que, não sen
tia jUl'ista. talvez por isso não co
nheça bem a técnica da elaboração 
tias leis. Tenho a 1mpressão de que 
caiu num laço armado por interêsses 
cte amigos. 

O Sr. Aureliano Leite - Encontrou 
u:n precedente no Estado Novo, com 
o caso da herança Deleuse, em que se 
TetroceC.eu para beneficar escandalo
sa::nente os sobrinhos de Bulhões de 
C~-valho. Dois dos fatos mais ver
~'Vr::bcsos àa'luele regime negret;:ado. 

O SR. CAFB FILHO - La . .>nentável 
prece::isnte, agora repetido com de
sembaraço que insulta êste Poder, Po
der do povo. Realmente esta Assem
bléia não pode ser reduzida à condi
ção de simples Câmara de informa
!:Õ€-S . .• 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Onde o in-
suli.o? 

O SR. CAFJ:: FILHO - Vou ler a 
redação do Decreto-lei n. 0 9.448, de 
2 d~ julho de 1846: 

"0 Presidente da República, 
·J;,sando da atribuição que lhe 
wnfere o art. 180 da Cons:Jtuição. 
t:ecreta: 

Art. 1. 0 -Os bens havidos pela 
União e já incorporados ao seu 
"Patrimônio, em virtude da suces
S&o hereditária de Maria Gomes 
t!o O', aberta em 1941, no Munici
:pio de Mossoró, Estado do R!o 
Grande do Norte, são doados aos 
sobrinhos da falecida, observada 
a. descrição, a individuação e a 
:.valiação feitas ou que se fizerem 
no respectivo processo judicial. 

Art. 2. 0 - Esta lei entra em 
·.-igor na data de sua publicação, 
:revogadas as disposições em con
trário.'' 

Aqui está o insulto. o espanto, o es
cándalo: sobrinhos de ouro, sobrinhos 
)!ri•ilegiados êsses! -

o Sr. Mata Neto- Conheço muito 
bem êsse caso: Em Mossoró o Dr. Má
lia Megócio. advogado. membro da 
t.i'DN; o Dr. Thiers Rocha, também 
ac"ogado. correligionário de V. Ex"' 
e c. Dr. José Augusto Rodrigues, ad
•·ogs.do. n:l mesma cidade do PSD -
os três propuseram uma acão. em Juí
zo, de solicitacão dos herdeiros depois 
de já haver decorrido o prazo para a 
mesma. no sentido de que o Govêmo 
fize~ a doação da propriedade de 

Maria Gomes do O' aos sobrinhos re
conhecidamente pobres. 

O SR. CAFÉ FILHO - Não enten
di bem o que V. Exa. disse. Parece
me que afümou que êsses advogados 
propuseram uma ação para que fôsse 
feita doaçãc dêsses bens aos sobrinhos 
Essa ação de doação é uma novidade 
l1o direito processual que S. Ex3 • ba
charel em Direi to explicará. 

O Sr. Mata Neto -Foram correli
gionários meus. da UDN e de v. Exa. 
Dirigiu-se igualmente um apêlo dire
tamente ao ?~esidente da República, 
para que se flzesse a doação, pedido 
esse aplaudido por todos bons e huma
nltárics mossoroenses. 

O SR. C"'\.FÉ FILHO - O aparte 
de V. Exa. esclarece C!Ue. perdidos os 
meios judiciais para anular a incor
poraçi!o dos bens ao patrimônio da 
União, alguém, interessado, conse
guiu do Govêrno aquilo que a justiça 
não reconheceu, isto é. a incorporação 
de bens da União ao patr'mônio par
ticular de Stlpostos sobrinhos. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Não co
nhece o caso, mas. pela leitura, feita 
verifico que se passou no Estado de 
V. Ex•. talvez na cidade do nobre 
colega. 

O SR. CAFÉ FILHO -Não. minha 
ciõade é Natal. Mossoró é miP~':la ci
dade adotiva. Quero-a como aquela 
em oue nasci. 

O Sr. Acúrcio T6rres - Ent&o, em 
cidade que v. Ex•. co,.,hece. Quando 
se abriu a sucessão? Quando faleceu 
eGsa senhora? ' 

O SR. CAFÊ FILRO - No dia 28 
de janeira de 1941. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Antes ou 
depois do decret._o que excluiu. os co
hterais? De quancto 6 êsse decreto? 

O SR. CAn PILHO -O decreto 
é de 1939. A sucessão foi aberta em 
1941. Deseja mais esc!ared.mentos. 
meu nobre colega? 

Os bens. Sr. Pcesid!"!lte, foram m
corporados ao patrimônio àa União. 
desde 1941. 

O Sr. Acúrcio Tórres - Vossa 
Exceléncla permit.e outro aparte? 

O SR. CA~ FILHO - E' sem
pre com muito. prazer que ouço Vossa 
Excelénda. 

O Sr. Acúrcio Tõrres - Vossa 
E."<Ccelênc!a. quando d!z 1941. refe:-e-se 
à morte da inventariada ou à ins
te.uração do proc=o do inventário, 
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à abertura do inventário, como se 
diz comumente? 

O SR. CAFf: PILHO RefLooo 
a morte de Maria do O' que se ve
rüicou em 28 de janeiro de 1941, 
abrindo-se nessa data a sucessão. 

O Sr. Acúrcio Tõrres - Data pos
terio.r à. do decreto que excluiu a re
prest:ntação dos colaterais? 

O SR. CAFÉ FILHO Sob o 
regime do decreto de 1939. 

O Presidente da República, quan'Cio 
bai-w. decretos-leis, fá-lo com o apoio 
no art. 180 da Constituição de 37, 
mas esta lhe restringe os poderes na 
elaboração dos decretos-leis pelo que 
dispõe no art. 13 da referida Carta. 
assim redigido: 

"0 Presidente da República, 
nos períodos de lt"ecesso do Par
lamento ou de dissolução da Câ
mara dos Deputad'Js po-:lerá, se 
o exigirem as necessidarles de Es
tado, expedir decretos-leis, sôbre 
as matérias de competência Le
gislativa da União, excetuadas as 
seguintes:" 

Seguem-se vários iter..s, dispondo 
a letra H: 

"Alienação e oneração de bens 
imóveis da União". 

O art. 13 da Constituição proibe 
ao Presi·dente da República baixar 
decretos-leis, onerando ou Erlienando 
os bens imóveis da Uniãa. No en
tanto, S. Ex.a atingiu os bens da 
União pelo forma vedarla. 

Os bens de Maria do O' já esta
vam inco:oporados ao patrimônio da 
União, já tinham sido até vendidos 
em hasta pública. E porque, Senhor 
Presidente - ai vem o fator polí
tico por que foram arrematados 
por um correligionário da União De
mocrática Nacional? 

O Sr. Mota Neto - A a.r::-emata
ção foi nula, quando o Ministro da 
Justiça nosso colega, Deputado Aga
memnon Magalhães. 

A doação co.ustituiu um ato de 
grande alcance social. Beneficiou aos 
:pobres, ap-esar da ganância de um 
rico. 

O SR. CAFÉ FILHO - Os bens, 
incorporados ao patrimônio da União, 
foram arrematados pelo Sr. Ademir 
Pessoa Fernandes, figura destacada 
da União Democrática Nacional, em 
Mossoró. Surgiu, então, .recurso po
lítico, sem provimento porque não 
l..'lo deu o Diretor do Domínio ds 
Uniá.o, mantendo a a.I"rematação. 

Como nada se pode fazer pelos pro
cessos judiciá..'io>, e nada seria pos
sível pelos admi.nistrativos, veio a 
solução. 

E a solução é esta: decreto de 
favor, d·ecreto que beneficia não os 
sobrinhos que se viram privados do 
direito de hera.!lça pelo Brasil afora, 
mas os sobrinhos privilegiados de 
Maria C-omes do O'. 

Por que todos os que são sO'bri
nhos, neste pafs, não nasceram com 
"ó" no nome. para que tam·bém 
fôssem beneficiados pelo decreto que 
comento?. . . (Risos.) 

Senhores Se!l!lidores e Deputados: 
O fato, a meu ver, pelo precedente 
que &bre, determinará, por certo, de
pois do decreto beneficiando os so
brinhos de Maria do O', que se en
cham as casas dos proceres políti
cos, com pedidos de decretos de55a 
natureza. Quantas solicitações ver
gonhosas não estarão sendo feitas 
por outros sobrinhos que perderam 
a herança? 

Não sou um destruirlor. A :respoco.
sabili!dade dêsse decreto - diga-se 
a verdade - cabe ao Sr. Presidante 
da República, que o assinou, e mais 
ao S:r. Ministro da Justiça, que é 
jurista e devia prevêr o escândalo 
que êle provocaria. S. Ex.~, o G-e
neral Eurico Dutra., porém, está com 
o uso e o a-buso de decretar. Espe
ramos, pois, que restaure a mora
lidade, revogando essa medida pols 
que, mantê-la, é corromper os J:)rln
cípios políticos e a;dministrativos, es
candalizando a República e rebai
xando o nível político do pais. 

Deixa·ndo, Sr. Pres!den·te, consig
nado meu veemente protesto, VOJ.!, 
todavia, esperar um pouco. 

Não faça um julgamento de:!initivo 
do homem que nos governa. 

Mas. como referi, no uso e abuso 
de decretos-leis, o S::-. Presirlente da 
República, o ilustre General do Exér
cito BJ.-a.sileiro, que conta com o 
aooio da maioria desta Casa, e que é: pela farda e bordados que en
verga, governante em que se reflete 
o prestígio das Classes Armadas -
e govêrno das Classes Armadas não 
baixa decretos de favor, não trans
fere bens do p:J.trimõnio da União aos 
protegidos polítioos - não deve per
mitir o ilustre General sofra a 
União qualquer :;~rejuízo, justamente 
quando ela se esforça em resomr 
seus problemas, sua situação finan~ 
ceira. Esperamos que o bonra<lo G-e
neral Dutra restabeleça o prestigio 
do decreto-lei, revogando êste de be
n.ef!c!o pesso.al. 



-15-

(1\!uito bem; muito bem. Palmas. 
O orador é vivamente cum11Timen
taào.) 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
a hora ào Expediente. 

Passe-se à 

ORDEM DO DIA 

Compareceram mais 137 Senho
res Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

P€reira da Silva. 
Cosme Ferreira. 

Pará: 
Alvaro Adolfo. 
. Duarte de Oliveira . 
.Lameira Bitencourt. 
Carlos Nogueira. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Luis Carvalho. 
José Neiva.. 
Afonso Matos. 

Ceará: 
Raul Barbosa. 

R. G. Norte: 
· Georgino Avellno. 
Deoclécio Duarte. 

Paraíba: 
Samuel Duarte. 
José Jofili. 

Pernambuco: 
Etelvino Lins . 
Jarbas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. 
Ulysses Lins. 
Barbosa Lima. 
Al~oas: 

Goés Monteiro. 
Silvestre Pericles. 

Bahia: 
Pinto Alelxo. 
Lauro de Freitas. 
Vieira de Melo. 
Eunápio de Queiroz. 
Luis Barreto. · 

E. Santo: 
Atílio Vivaqua. 
Ari Viana. 
Carlos Llndemberg. 
Vieira de Rezende. 

Distrito Federal: 
Jonas Correia. 
José Romero. 

R. Janeiro: 
Eduardo Duviv!er. 
Heitor Collet. 
Brígida Tinoco. 
Miguel Couto. 

M. Gerais: 
Benedito Valadares. 
Rcx:l.rigues Seabra. 
Bias Fortes. 
João Hennquf. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machac!o . 

São Pauto: 
César Costa. 
Costa Neto. 
Horácio La!er. 
João Abdala. 

Goiás: 

Dario Cardoso. 
Caiado God61. 
Guilherme Xavier. 

M. Grosso: 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 
Flávio Guimarii.~. 
Roberto Glasser. 
Munl:!oz de Melo. 
Aramis Ataide. 

S . Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Rogério Vieira. 

R. G. Sul: 

Ernesto Dornele.s. 
Gaston Englert. 
Damasco Rocha. 
Bitenco.urt Azambuja. 
G licério Alves. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Herophllo Azambuja. 

União Demo~rcitica Nacional 

Pará: 

Alarico Pacheco. 



:Ms..'"S.Ilhão : 

Antenor Bogéia. 

oeará: 
Pllnio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
:Sen! Carvalho. 
Egberto Rodrigues_ 
F~-nal:tdes Teles. 
-•-lencar Araripe. 

R. G. Norte: 
F•.rreira de Sousa. 

?araíba: 
José Gaudencio. 
~ioõ.o úrsulo. 
l:rnani Sátiro. 
?ernando Nóbrc!':a. 
Osmar Aqllino. 

Pernambuco: 
l.ima Cavalcanti. 
.!lide Sampaio. 
João Cleophas. 
Gilberto Freire. 

Ala.goas: 

1"':-e\tas Cavalcanti. 
Sergipe: 

Eerlbal<lo Vi <?ira. 
Bahia: 

Aiofslo de Carvalho. 
Otávio M::ngabe!ra. 
Clemente Mariani. 
:<lafael Cincur:l. 
~estar DuartP. 
.eJberico Fraga. 
Rui Santos. 

3ritado do Rio: 
.R001ão Júnior. 
José LeomiL 

Distrito Federal: 
Hermes Lima. 

M. Gerais: 
Monteiro de Castro. 
Oabriel Passos. 
l'.[llton Campos. 

... São Paulo: 
_ l"aulo Nogueira. 

• 

Goiás: 
Jales Machado. 

14. Grosso: 
João Vilasboas. 
Agrícola de Barros. 
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Paraná: 
Eras to Gaertner. 

S. Catarina: 
Tavares d'Amaral. 
Tomã.s Fontes. 

R. G. Sul: 
Flores da Cunha. 

Partido Trabalhista Bra.silezro 

Bahia: 
Luis Lago. 

R. Janeiro: 
Benjamim Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Beniclo Fontenelc. 
António Silva. 
Barreto Pinto. 

R. Janeiro: 
Abelardo Mata. 

M. Gerais: 

Leri Santos. 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Romeu Flori. 
Berta Condé. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Partido Comunista do Brczsil 

Pernambuco: 
Alcêdo Coutinhu . 

R. Janeiro: 
Claudino Silva. 

São Paulo: 
José Crtspun. 
Osvaldo Pache<:o. 
Caíres de Brito. 

Partido Re:~mbZú:ano 

Sergipe: 
Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

M. Gerais: 
Bernarctes Filho. 
Mário Brant . 
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Partido Popular Sindicalista. 

Oeará: 
Alves Li.nhares. 

Bahia: 
Tcódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristúo 
São Paulo: 

:..!anuel Vitor. 

Partido Libertador 

R. G. Sul: 

Raul Pila. 
O SR. OSóRIO TUIUTI - Sr. 

Presidente, peço a palavra, para apre
sentar dois requerimentos. 

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

O SR. OSóRIO '1010'1'1 (Pela 
orde-m) - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes, desejo apresentar dois re
querimentos. 

O primeiro, refere-se a demissões e 
transferências feitas pelo Sr. Inter
ventor no Rio Grande do Sul, e no 
sentido de que o Poder Executivo se 
digne informar quais as razões que le
vars.m o Govêrno riograndense a de
mitir e transferir os funcionários se
guintes: Mário. Barreto, Cirilo Ale
xandre Freir<:.,' Napoleão Lagragna, 
Estevão Reichske, Vicente de Freitas 
Lopes e Floribal Jardim. 

O segundo requerimento ê de in
serção, nos Anais da Assembléia, da 
illtima entrevista dada aos jornais da 
Capital pelo General Góis Monteiro, 
dignissimo Ministro da Guerra. 

Quanto ao primeiro requerimento, 
devo dizer que estou seguramente !n
fo=ado de que as dimissões e trans
ferências foram feitas exclusivamente 
porque êsses funcionários pertencem 
ao meu Partido, ou seja a União De
mocrática Nacional. 

Com referência ao segundo requeri
mento, o General Góis Monteiro, com 
a habilidade e a subtileza que o ca
racterizam, situo o momento nacio
nal numa entrevista que, a meu vêr, 
não pode deixar de figurar nos Anais 
desta Casa, porque certamente retra
ta a orientação política do govêrno 
federal. 

S. Ex.", o General Góis Monteiro, 
em entrevista anterior, dizia textual
mente: 

"Em um regime democrã,ico 
aciiantado, s oposição é uma ne
cessidade e a válvula de seguran
ça do sistema representativa, é 
órg&o de colaboração c nd.t~ obs
t:;,ct:lo ;! o gn?êrno. H 

O Gen.:;ral Góis Mo:J.teir:l, certa:r~~n
te, estava fal=do tambér,, em no:r.c 
Chefe do Gc;vérno. 

Nessa en:revista, S. Ex.~. Se ::na
nifesta sôbre o estado mérbido de or
ganisnlo nacional e diz C1Lie um dos 
maiores responsáveis por êsse estado 
é o partida:::ismo políti<!o, ~ retina, o 
primitivismo das elites governam~n
tais, que tem neutralizado cu supricto 
os melhores valores. 

Diz o General Góis Monteiro que o 
General Dutra, em primeiro lugar, 
com verdadeiro senso da realidade, 
pretende pôr a vida do país em or
dem, sob os aspectos jurídico, mornl 
e material, criando um nível de equi
líbrio social e político que permit:.. o 
progresso da nação. 

S. Ex.a. depois de acentuar que Q 

do Chefe do Govêrno está procura.."!do 
modificar nossos costumes maus e 
outros fato-res de àtrazo, t·dtando os 
êrros do passado afir:::na textualmen
te: 

"Depois de tantos êrros, que cul
minaram nos fatos que preenche
ram o período de 29 a 45, é n:.
tural e imprescindível que o go
vêrno, antes de tudo, trate de 
criar um clima de ga=tias e 
tranquilida.de a fim de permitir 
que todos trabalhem com bom ren
dimento e em beneficio do país." 

Diz S. Ex ... o General Góis Mo:-~
teiro na entrevista: 

"A ação principal do General 
Dut::-a está sendo ccr.duzlda no 
sentido de eriar êsse ambiente de 
gantias e tranqu!lidade, a fim de 
poder administrar com a.cêrto e 
atenuar a crise em qc:? st> acha 
a nação." 

Assegura que o Pl'esid~nte Dutra 
está dando exemplo de concórdia, ae 
honestidade, procurando agir cóm 
isenção de ânimo, tolerância. respei
to à lei, qualidades que não eram co
muns no melo brasileiro. Chama ·a 
atenção, francamente, para o exemp1o 
do Presidente Dutra, desejando a co
laboração das fôrças politlcas da opo
sição. Apéla para os brnsileiros nu 
sentido de que ajudem a formz.ç:?.o 
dêsse ambiente de ccnfianÇ:J. e de 
trabalho. 
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!-c seguir, refere-se aos partidos po
liticos e aos políticos dos Estados. 

Quanto aos partidos, diZ o general 
que ·se desejam sobreviver precisam 
apoli:r os métodos retrógrados, adotan
clo outras normas accrdes com as 
v tuz.is exigências da vida politica, sa
cia> e econômica. 

Por Hm, declara S. Ex." que os des
regramentos dos r-oliticos dos Estados 
e-stão sendo diminuidos ou contidos e 
que o governo não permitirá que ele
lnentos viciados ou predispostos a ar
bitrariedades ou violências se exce
dam. Conclúe sua entrevista dizen
do: 

"E' o começo do saneamento 
z:.aciona.l''. 

S;:-. Presidente, Srs. Constituintes, 
é 11:l.grante a contradição entre essa 
olientação e a do governo do Rio 
Grande do S.ul, que vem praticando 
a,rbitrarledades, atos nitidamente fac
cíosos, abusos de poder, desobediente, 
portanto, às determinações do govêr
no federal. O contra- golpe de 29 de 
Ollt\Ülro ainda nã.o atingiu as plagas 
sulinas. E' necessário e urgente que 
crPresidente Dutra desfira um segun
do vinte e nove de outubro naquele 
Estado. ' 

Termino com as palavras do depu
tatlO Antõnio Bittencourt Azambuja, 
ilus::re e destacado representante do 
P.S.D. gaúcho, e.;.";Jressas na sua en
trevista dada ontem ao "Correio da 
~·Ianhã": 

"Impõe-se a providência primá
ria e de há muito esperada de se 
renovarem os quadros do govêr
no estadual, com um interventor 
que restaure a ordem e a seguran
ça na viação férrea, nos portos, 
nas minas, no sêio dos trabalha
dores e do povo como na policia, 
na instrução pública e outros de
partamentos da administração do 
Estado". 

Era o que tinha a diZer. <Muito 
bem; 1n.uito bem. Palmas) . 

O orador envia à Mesa os se
guintes: 

?.EQUEll!MENTO l.'r 0 295, PÉ- 1945 

Solicita informações do Poder 
Executivo sobre os motivos deter
minantes das transferências e de

. mlssões de vários funcionários no 
. Estado do Rio Grande elo Sul. 

Solicito a V. Ex.n que seja pedido 
ao POder Executivo se digne informar 

quais as razões que ievaram o go
verno do Rio Grande do Sul a trans
ferir e demitir os funcionários se
gtüntes: 

Mário Barreto, Cirilo Alexandt·e 
Frainer, Napoleão Lagranha. Estevão 
Reschke, Vicente de Freitas Lopes e 
Floribal Jardim. 

Nestes termos. 
P. D. - Osório Tuyuty. 

Atenda-se. 

REQUERIME:!ITO 

Requeiro a V. Ex.e que se digne de
terminar a inserção no& Anais desta 
Assembléia da entrevista do Exm.0 Sr 
G:meral Pedro Aurélio de Góis Mon
teiro, dignissimo Ministro da Guerra, 
publicada a 19 do corrente, nos jor
nais desta Capital, e que anexo ao pre-
sente. -

Nestes térmos. 
Sala das Sessões. 

ty. 
Osório Tuyu. 

- Ao Sr. 1.0 Secretário. 
(Durante o discurso do Senhor 

Osório Tuiutí, assume a presidên
cia, o Senhor Lauro Lopes, 2.~ Se
cretário.) 

O SR. PEREIRA DA SILVA- Sr. 
Presidente, peço a palavra, para a.pr~
sentar uma Indicação. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavrct o nobre Repres.mtante. 

.. S-~. PEREIRA DA SILVA- Pedi 
a palavra para encaminhar à Mesa 
uma indicação que considero de magna 
importância. 

(Lendo) - J:: que, Sr. Presidente 
agra·1a-se, dia. a dia, o movimento 
terrorista dos japoneses residentes em 
São Paulo. Da acõrdo com o apurado 
pelas autoridades locais, estão êles 
agindo em obediência a uma sangui
nária organisação punitiva criada nos 
moldes da célebre "Dragão Negro", do 
Japão, onde pontificam graduados fa •. 
náticos daquele abatido império, que 
decretam e fazem executar pena de 
morte contra seus próprios patrícios 
residentes em nosso pais, considerad.:JS 
traidorzs par admitirem a derrota do 
Japão pelas nações aliadas, na última 
gnerra. 

Uma verdadeira onda de crimes está. 
varrendo a zona paulista, onde os ama
relos se enquistaram, disfarçados de 
lavr!!.dores pacificas, quando a verdade 
é que traziam para o Brasil um des!gnio 
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preconcebido, uma missão secreta, ma
duram:::nte pensada pelo Estado Maior 
do Império do Sol Nascer:.te, que seri<1. 
executada em tempo próprio, contra a 
nos~ soberania, contra a integ:-idade 
do hemisfério ocidental, em conjuga
ção cem o plano central de dominação 
do mundo, traçado pelas outras na
ções agressoras, hoje, felizmente, des
mascaradas e vencidas ! 

O Sr. Carlos Marighela - Dá li
cença para um aparte ? Estou inteira
mente de acôrdo com o que V. Ex." 
propõe. Entretanto, desejaria lem
brar que o Interv:ntcr de São Pau
lo, Sr. Macedo Soares, tem grande re~
ponsabilidade na situação a que V. 
Ex.~ se refere. Em vez de olhar para 
a3 condições de vida do povo e re
solver o problema das "filas", decide, 
por intermédio do Secretário de Se
gurança Pública, Sr. Oliveira Sobri
nho, perseguir os trabalhadores de 
Santos, fazendo tôdas as concõssões aos 
elementos fascistas de que se com
PÕen- a '"Shindo Remmei" e a "Zaia
ko Zaigo Gungine Kai", nas tentati
vas de evitar que a nossa pr6pria im
prensa divulgu::; a derrota que sofreu 
o Império Nipônico, na luta que travou 
contra as Nações Unidas. Seria pre
ciso que tôda a Assembléia se voltas
se para essa situação,-a fim de que 
realmente pudéssemos observar o pa
p:l dos homens que à frente do Govêr
no deb:am de olhar para o Brasil e 
resolver os p"!'Oblemas que o afligem. 
para perseguir os trabalhadores. 

O SR. PEREIRA DA SILVA. - Re
gistro o aparte de V. Ex.". 

O Sr. José Bonifácio - Reglstr~ .• 
somente? 

O SR. PEREIRA DA SILVA (lendo) 
- Os relatórios das autoridades poli
ciais de São Paulo revelam, de modo 
iniludível e impressionante, que não 
se trata de crimes isolados, de umn. 
contenda entr::: êsses colonos, desavin
dos por mútuos interesses contrariados, 
nem de ódios indiViduais oriundos de 
qualquer eventualldade entre êsses 

estrangeiro3 indes:já.veis. O que exis
te é uma Societas Céleris uma espécie 
de "Camôrra" amarela, ex.;rcendo e:n 
nosso pais a ditadura do terror e do 
crime sôbre os seus próprios compatrf
cios, em menosprêzo de nossos fôros de 
civilização e de nossa existência so
berana d~ povo organizado oolltica
mente. a cujas leis devem os estran
geiros aqui residentes obediência. C::1.
bendo, por isso mesmo. às nossas au
toridaes, garanti-los em suas vidas 
e em seus bens. 

E nada mais grave, Sr. Presidente, do 
que um fato desta natureza ! É de pa
recer, até, que õStamos admitindo. com 
essa má compreensão do que seja de
mocracia, aplicados os seus postulados 
às garantias aue devemos dar às cor
rentes imigratórias aQui estabelecidas. 
a infiltracão do banditismo organiza
do, com raizes e orientacão em paise5 
que romperam relações com o mundo 
civilizado ! 

Bem sabemos aue tal não acontece 
e que a acão de nossas autoridades. 
nesse rumoroso e incrível aconteoim:::n
to, tem sido de serenidade e de pru
dência. Mas. tudo deve ter um li
mite, Srs. Constituintes I Não se com
pre:::nde que os representantes do oo
der público brasileiro, para demom
trar a cordura de seu procedimento 
repressivo. cheguem ao ponto de con
vocar fanáticos sanguinários, que nvs 
odeiam no intimo, para uma audiência 
no próprio Palácio do Govêmo, como 
acaba de acontecer em São Paulo! 

Com efeito, Sr. Presidente, atitu
des dessa natureza, imcompreendidas' 
sempre por elementos antípodas ao~ 
brasileiros sob todos os aspectos -
quer em relação à terra de origem, 
quer no sentido da inconciliabilidad-= 
de sentimentos - são sempre tradu
zidos cjmo demonstração de fraqueza, 
de hesitação diante da violência, do 
desrespeito e do crime ! 

E foi exata:n~nte o que aconteceu, n" 
dia 20 do corrente, no Palácio do~ 
Campos Eliseos, em São Paulo, perante 
o próprio Interventor Federal, o ilus
tre Senhor Ministro Macedo Soares. 
cujo nome declino com o maior respei
to e acatamento, por se tratar de um 
grande patriota e de um estadista de 
altos méritos ! 

Aqui estão, Sr. Presidente, cs tele
gramas vindos da capital paulista. 
dando conta da inominável audácia dos 
amarelos, durante a audiência par::~. 
que foram convocados pelo nobre r~
pr::sentante do Govêrno Federal no 
grande Estado vizinho ! 

Ouçamos o depoimento do corres
pondente do brilhante matutino Cor
reio da Manhã, que assim d:::screve a 
atitude insolente e desafiadora dos 
fanáticos japones:::s, que talvez já se 
julguem senhores da paul!céia glorio
sa, durante a audiência do Interventor. 
na presença do Sr. Ministro da Sué
cia, que representa, no Brasil, o Im
pério Nipônico, do Senhor Cardeal 
Mota, do Brigadeiro Ararigbóia, Co
mandante ·da 2.• Zona Aérea, e de ou
tras altas autoridades civis e militares 
brasileiras. 
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NÃO SE CO:NPORMAM COM A DERROTA DO 
JAPÃO 

E FAZEM EXIGf:NCIAS INSOLO."TES AO G0-
~0 DE SÃO PA1rLO 

São Paulo, 20 CAsp.J - Depois que 
o interventor federal fêz uma adver
tência aos 300 japcnêses que compare
ceram à reunião dos Campos. Eliseos, 
per estarem desrespeitando o ambiente 
e as autoridades, um dêles, que se di
zia "la.vradox" peõiu a palavra. Co
meçou a falar e acabou exaltando a 
política que seguira o Japão. Foi en
tão muito aplaudido pelos seus pa
trícios. As autoridades deixaram pas
sar mais êsse abuso. Outro ja,ponês 
falou, então. A reunião estava toman
do um as-oeeto de "meeting" pró Ja
pão. Chovem apartes Um influente 
membro da Shlndo-Remmei afirma 
mesmo que "todos os japonêses foram 
educados para acreditar na gl6ria eter
na e na invencibllidade de sua P?.
trla. Sentiam muito, mas era.."ll obri
gados a duvidar das afirmações das 
autoridades presentes, ir\clusive do 
próprio embaixador da Suécia". Ou
tro nipônico chegou a exigir que o 
interventor deixasse de afirmar que 
o Japão fõra derrotado, incondicion-al
mente. porque "isso irrita e desagrada 
os nossos compa.triotas". 
o Interventor atendeu às exigências 

São Paulo, 20 <As.p.) - Repercuti
ram desfa.voràvelinente os resultados 
da reunião. que redundou em verda
deira Vitória dos nipônic~ de São 
Paulo sôbre o govêmo do Estado. 

O interventOT Macedo Soares, fa
lando durante aquela reunião, decla
rou que vai solicitar do govêrno fede
ral facilida.<ies para a conespondên
cia dos amarelos residentes no Esta
do com o seu pais. 

Após o discurs.o do interventor, fol 
proce~Uda a leitura da ata que os ni
põnieos deveriam assinar para pô:r 
termo ã. onda de crimes que vem sen~ 
do perpetrada no Estado pelos ele
mentos fanáticos. Ouviu-se mais alta 
a voz dos amarelos que protestaram 
contra as expressões "derrota e ren
dição i.ttcondicional". Recusaram-se a 
apor suas assinaturas na rerrerida ata 
e, inexplicavelmente, o interventor 
Macedo Soares atendeu ã. exigéncl;l 
.sendo riscadas do texto do documento 
as pala:vras que constitiDam. o motivo 
da reunião, uma vez que os atenta-dos 
até hoje praticados &e prendem à. acei
tabllidade da denota do Japão frente 
às Nações Allgdas. 

Camenta-&e que os objetiv<JD da 
reunião não foram atingidos e mUito 
pelo contrário, reforçados os mo-tivos 
pelos quais se praticam tão 'bárbaros 
assa.ssina tos no Estado. 

Um dos lideres amareles disse mes
mo que os crimes continuariam e que 
não podia se responsabilizar peles er~ 
mentes que quisessem empregar a fôr
ças e as armas contra seus c<:.aJ..
patriotas. 

Queriam a cen.sura da impren;;a! 

Depois de U.."Xl nipônico ter ex:igi,do 
que o Sr. ~acedo Soares não f~e 
mais em denota incon<llcíona1 do Ja
pão, outro orador protestou contra o 
fato da imprensa repisar o mesmo as
sunto. Os japonéses queriam que o 
govêrno im:pedlsse que os jornais con
tinuassem falando em derrota do Ja· 
pão, assim como também solicit:l:ve.m 
!õsse sustado o processo contra 79 
:!c USados de terrorismo. 

O Secretãrio da Segurança retrucou. 
energicamente, afirm-ando que o 'Pl'o
cesso continuaria e todos os cuLp\lrios 
seriam punidos. 

Advertidos 

São Paulo, 20 (Asp.) - Quall>io o 
S:r. Ragnam Kunlin, ministro p1en1-
potenciá.ri.o da Sué{:ia e que compue
ceu à. reunião dos chefes japoJ(!êses 
convocada pelo interventor leu o te:rto 
dG eü.ito imperial dando conta ds. 
derrota incondicional do Jap3o, ouvi~ 
ram-se vfu:i.os protestos partidos dos 
nipônicos presentes. Diante da. a.udá· 
cla dos japonêses e da falta de res
peito para com as autoridades presen
tes o interventor Macedo Soares IUal1• 
dou que um tradutor tra.nsmitisse .aos 
amarelos a &eguinte advertência: 

"Aqui estão duas autoridades que 
merecem respeito: o representante da 
Suécia, que ao mesmo tempo zela 
pelos interesses japonêses no Brasil 
e o govêrno de São Paulo. A palavra 
de ambos. pois. não pode sofrer dún
das, uma vez que a reunião, realisa.da. 
na sede do govêrno de São Paulo, re.
presenta uma demonstração de consi
deração aos japonêses. Acontece, PG· 
rém que elementos f-anatizados ea"ta
vam fazendo uma exploração torpe e 
usando de mistiflceção provocando 
uma luta !raticida entre os colonos 
japonêses de São Paulo, em número 
de 200.000. e que haviam recebido 
sempre do govêrno do Brasil lnÚIIleras 
provas de hospitalidade. Haviam lido 
o edital sôbre a derrota incondWiattal 
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do Japão e a procla:fnação assinada 
peio Ministro das Relações Exteriores, 
Shigero Yoshica, na qual· se pedia;.cal
ma e respeito à pátria em que VlV_em, 
os ja.ponêses residentes no extenor. 
Todos sabiam que o Japão fõra der
rota do. Essa é a verdade". 

Prisã.o 
São Paulo, 2il (AE?. l - _Cpnste. q_ue 

o govêrno dete..'"lllinou a pnsao dos Ja
pooêses que compareceram ontem. à 
reunião dos Campos Elíseos. tendo 
em vista a.s irléias subversivas· que ex
ternaram a.ssim como ta.mbém as sua.s 
intenções de desrespeitar as autori
dades brasileiras. 

!>!ais 500 Terroristas 

Sã.<> Paulo, 20 (Asp.) -: No dia 17 
do corrente, dois japoneses que se 
acha.va.m hospedados num hotel de 
Borborema entraram num ba.:r de pro
priedade de Tokuso Ivata e a.ssassl!?-a
::-am êsse cidadão à bala. Etn segwda 
fugiram. A vitima mal teve tem~ de 
pronunciar algumas palavras, Indican
do uma carta que iõra dei.x:a.da pelos 
tenorlstas. Trazia o carimbo da 
"Sbindo Remmei" e dizia, entre ou
tras coisas "Por vontade e dever do 
chefe da Shlndo-Remrnei" Adiantava 
ainda a carta, que aquela sociedade 
dispunha de mais de 500 elementos 
prontos a executar cegamente as suas 
ordens". 

Que será preciso dizer mais, Se
nhores Representantes, sôbre os ~ro
pósitos terroristas dêsses estra~get:::os 
indesejáveis? Será possível continuar
mo.s transigindo com gente_ de ?I _na
tureza, respondendo à sua mso~e?Cla e 
aos seus crimes com essa polit1ca de 
açúcar-cãndi em c:.ue nos vamos di
minuindo a cada passo? 

Chega Sr. Presidente! Devemos agir 
enquan~ é tempo. E o remédio é 
êste: ro."Pulsamos . imediatamente de 
nosso território a êsses individuas ... 

o Sr. Jofro Amazonas - E afaste
mos o Sr. Macedo Soares da interven
toria em São Paulo. 

O SR. PEREIRA DA SILVA - ... 
os quais. pela sua conduta afr~ntosa 
às nossas leis e aos nossos sentrmen
tas de bnmsnidade, estão criando um 
cLima. de desassocêgo e de horrores, 
dazdo grave exemplo de rebeldia, que 
muito bem poderá animar os rema
nescentes dos países aliados do Jlqlão 
que vivem em nossa pátria, para prá
ticas idênticas! 

Considero verdadeiros criminosos de 
guerra a esses indivíduos, que preci
sam ser devolvidos à sua terra, para 
que as autoridades de ocupação os 
julg-uem! Se essa solução não fôr ad
mitida, que sejam mandados para 
Oroshima e Nagasaki, pois, talvês as
sim, diante do argumento dos efeitos 
da bomba atômica norte-americann. 
sõbre aquelas cidades nipônicas, pos
sam se convencer da derrota do Japão. 

o Brasil não precisa de tal gente, 
Srs. Representantes! Basta de con
descendência, se não queremos, nós 
mesmos. perecermos sob o punhal e 
o trabuco da "Shindo Hemmei ". 

Envio, portanto, à Mesa, a seguinte 
indicação, para o seu encaminha
mento regimental. (llfuito bem; muito 
bem). 

INDICAÇÃO N.0 195, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo, 
enérgicas medidas para expulsão 
do Território Nacional._ d.Qs indiví
duos de ?ULcionalidade japonesa. 
qu.e, no Estado de São Paulo e 
outras unidades da República, es
tejam liga4os à organização ter
rorista "Shindo Remmei". 

Co:lsiderando o que está apurado, 
face às impressionantes provas colhi
das pelas autorida-des policiais do 
Esta<lo de São Paulo. em ruidosas di
ligências feitas em várias localidades 
no interior do mesmo Estooo, onde 
mais intensa é a população de origem 
japonesa, composta de colonos que 
para ali Vieram, anos a traz, disposto.s 
a se fiXarem definitivamente, empre
gando na lavou."R as sua,s atividades; 

Considerando que êsses estrangeiros 
demonstrando um fa:J.atismo doentio 
e sangUinário, estão praticando no 
Brasil o banditismo organizado. Vio
lando as nossas leis e desacatando as 
nossas · autori<lades, para obedecer 
cegamente a uma organização terro
rista sedia<la em seu país de origem e 
mol<lada nos mais covardes e selvagens 
métodos de extermínio de seus adver
sários; 

Consideran<lo que num verdadeiro 
desafio à nossa con<lescendênc!a e ao 
sentido democrático de nossas leis, 
êsses estrangeiros estão se mantendo 
em atitu<le hostil ao pais que os aco
lheu, constituindo permanente perigo 
para a ordem interna, pois, além ãe 
tudo sobem a centenas de milha~s os 
japoneses flxa.dos no interior e no 
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litoral brasileiros, todos aliás, estra
tegicamente situados, como já foi de
monstrado num gráfico trazido ao 
conhecimento desta Assembléia Nacio
n.a.l Constituinte; -

Consi.derando a ineficiência dos 
meios legais punitivos, até agora em
p:-egados na repressão dos crimes que 
;-êm sendo praticados por êsses fa
náticos, individues perniciosos, abso
lutamente inadaptáveis aos costumes 
:tlrasi!eiros e cujos sentimentos são 
diametralmente opostos aos nossos, 
sendo, outrossim, universalmente re
conhecidos como inimigos irreconci
liiveis da civilização ocidental: 

__ Indico ao Poder Executivo Federal. 
oor intermédio da Mesa da Assembléia 
Nacional Constituinte, sejam decreta
das a.s adequadas medidas urgentes e 
severas par a expulsão imediata do 
Teni.tório Nacional de todos os indi
viduas de nacionalidade japonesa que 
se hajam rebelado ou venham a rebe
lar-se contra a ação repressõra das 
autoridades brasileiras, quanto às ati
vidades criminosas que vêm desenvol
vendo em nosso pais. sob a confessada 
orientação da organização terrorista 
"Shindo Remmei" ou de qualquer 
outra que acaso esteja dirigindo tais 
atividades. 

Sala da.s Sessões, 22 de julho de 
1~6. - Francisco Pereira da Silva. 

- Aterula.-se. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Sr. Presidente. peço a palavra, para 
ap:.-esentar uma indicação. 

O SR.._ PREF;IDENTE - Tem a 
ps.lavra o nobre Representante. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
<Pela ordem) Sr. Presidente pedi a 
;>a!avra para P.ncaminhl:.r à Mesa o 
se,;uint.t> rP.querimento. 

;u!> • 

tNDtCAÇÃO N.0 196, DE 1946 
Suaere ar> Poder Executivo a 

eonce~são do abono de natal e o 
cv.mento prPvisto pelo D'lcreto
let 11 .O 8. 512 aos funcionários do 
Serviqo do Acôrão do Ministério 
tia Agricultura, no Estado da Pa.
raibq. 

Considprando que o Decreto-lei m1-
mero 8.~12. de 31 de dezembro de 
1.945, estenslvo "- tôdas as ~lasses de 
servidore~ do pafs, ainda não benefi
c'ou os funcionli.rios do Serviço do 

Acôrdo do M!ni~tério da ~ultura 
no Estado da P::trafba; 

r:onslderendo que !oram l'.ria.cla:s 
condições inferiores de tratamento = 
o!'l<anizac;-.ão do regulamento baixado 
ot'lo Decret.o-lei n. Q 11.159 de 29 de 
rt~:.:emb:::o de 1942, para reger P.ssa la
boriosa classe, aplicando-lhe somen
te as penalidades e deveres e negan
do-lhe as va.nt.agens e direitos esta
tuidos pelo Rrt. 15 do citado regu
lamento; 

GonsidP-rando que o primeiro "Acôr· 
ou" entre o Govêmo do Estado da 
Parall'a e o Govêrno Federal, assi
nado em 3 de dezPmbro de 1924, ba
seado no art. 2. 0 da lei n. 0 16.122 de 
llde agôsto de 1923 comprovou sua 
e!lc1ência no fomento da agricultura, 
prestando assistêncis. técnica junto 
aos agricultores da Parafb11; 

Considerando que o Servico de 
Acôrdo tem Pxercido, com eficiência. 
a tarB-f.a de intensificação da agricul
tura, melhora de producáo, seleção 
deleção, difüsão d'l. têcnica no pró
prio campo entre agricultore.o;; 

Consideranno que em nenhum ou
tro Minlstérlo do Brasil existe se
melhante modalidade de serviçO, essa 
em que 11 maioria de seus servido....,!:!, 
encanecida no trabalho, com mais dP. 
20 anos de serviços, está. privada até. 
em caso de morte, do direito de pre
vidência social e conseqüente garan
tia de arrimo à familia; 
Con.~iderando que os contratados do 

"Acõrdo", cujas responsabll1dades fl 
deveres equivalem aos do~ funcioná
rios titulados, extranumerários, men
salistas P. diaristas, não dispõem r:l.as 
garantias concedidas àqueles; 

Considerando que não é justo P.m 
!t~.c:c da Legislação trabalhista, havl'r 
leis diferentes para cada setor da ad
ministração nacional,' dl~erença P.SSa 
que nega, a uns, direitos rP.conheci
dos a outros, exigindo, porém, de to
dos, i g-.. mis dever~. 

Requeremos que a MP-~a por lntel:
médio dn Ministério da Agricultra. 
indique ao Poder Executivo lier <le 
ju.~tiça estend~r aos funcionários õo 
S"rViço do "Acôrdo" do Minist-ério 
da Agricultura: 

al -~Concessão do Abono de" Na-: 
tal; 

b) - Aumentv previsto pell) De
creto-lei n. 0 8.152 P. demais vanta
gens e direitos previstos pela legisi'l-
ção trabalhista. · 

Sala das Sessões. 22 de julho de 
1946. - Carlos Prestes. - GregóriiJ 
Bezerra.. - Batista Neto. - Agosti-
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nTLO Oliveira. - Abilio Ferncnnes. -
Jorge Amado. - Alcides Sabença. -
Mauricto Grabois. - Carlos Marig
hella. - João Amazonas. -- Claudino 
Silva. 

- Atenda-se. 

O SR. DAMAS O ROCHA - Sr. 
Pre.sid-ente, peço a palavra ,{}elo. or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem :t 
pal:wra o nobr·e Repr·e.sent.:1rit~. 

O SR. DAMASO ROCHA - (Pela 
ordem) - Sr. Presid-ente, é profun
damente lamentável que se trru::a par:t 
o· recinto d·esta Assembléia, ond~ os 
grandes e intangíveis interêsses da 
causa. pública devem ser debatidos 
com alto critério e grande seriedade. 
as que.stiúncclas po!ítico-partidárlas. 
envolv.endo dentro de su&'J tl'ama.s 
propósitos inconfessáveis. 

Há pouco, esta Casa ouviu ::t pa
lavra. do nobre Repre.;entar.te da 
ü. D. N. pelo Rio G:::a.nde do Sul. 
Sr. Deputado Osório Tuiuti de 01!
veira F·reitas. S. Ex.• apresentou 
dols r-equerimentos: o primeiro, ale· 
ga.ndo que o funciooã.rios pertenc.::n
t.es àquele Partido haviam si.cto d~ml
ti<ios pelo Interventor Cllon Rosu. 
por interêsse.s partidários; segundo. 
pedindo a inserção, em n03,o.> Auuls, 
de uma entrevista do Gener.at Gó!~ 
Mont-eiro, sôbre o momento politlco 
brasileiro .. 

Um requerimento pretendeu coho· 
nesta.r o out.ro. A imputação de q;.~c 
existe perseguição politica contra. fun
cionários públicos perta~nte.s il. 
U. D. N., no Rio Gra."lde do Sul, é 
uma inv·erdade. Afirmo-o e de.sa!lo 
contestação do nobre Deput.a.do que 
leva.n.tou sem~lha.nte acusação. 

Quanto às declarações do General 
Góis Monteil:o, i·nserçã'O, nos 'Anu.l~. 
das palavras do insigne militar, ine
gàv'lclmente constitui, Sr. Presid~:nte, 
outra. manobra paro. s.e lnqulll.ll.r do 
suspeito o Governo do Rio Grande 
do Sul. 

Disse o nobr-e Represên!Al.nt.e atl 
U. D. N. ser necessário um segundo 
golpe de 29 ~ outubro, para re~Ju:;
tar, politicamente, o meu Estado. 

Devo declarar à Assembléi.'\ qw• 
isso não pa.;sa de mera. mancbrn po
lit!oa. O Est:ulo encontra-se em !ll'l'• 
fei.ta. ordem e o Partido Social De
mocrático cceso e d!scipllnndo. O 
eminente Inte-rventor Cilon Ro.sa, lw
mem õe dignidida.de e de hon.:·::., cu,111 
lealdad-e todo o Rio Grande conMRm. 
continl,lia a merecer a. confl:lnÇ:l elo 
Presi-dente G.a República. 

Até hoje ainoo não chegou a ê.>te 
plenário um libelo .. convicente cantra 
a dignidida.de, o espírito e a isenção 
ct~ ânimo do Interventor C!lon Rosa, 
que tem agido no interêsse da. ordem, 
visando s·empre o bem da Pátria, sem 
jamn.\s subo:::<iinar seus sentimentos 
politico-)).'l·rtidários a questiúnculas 
de campanã.rio. 

O Sr. Osório Tuiuti - V. Ex." 
permite um apar.te? 

O SR. DAMASO ROCHA - Per
feitamente. 

O Sr. Osório Tuiuti - Como V. 
Ex.~ explica o fato do órgão oficial 
do seu Partido atacar gene
:-:ü.s do Exército que apoiaram o gol
pe c!c 29 d·e -outubro, chamando-os 
~tté· d c c in! c os ? 

O SR. DA11.1ASO ROCHA - Ini
cia lmcn-tc, devo dizer a. V. Ex." -
e V. Ex. • não poderá contestá-lo -
(JUl' o "Correio da No~te" não é ó.rgão 
oficlnl do Partido Social Democrá.tico. 
f:l~ o !ol, sob a minha c!ii'eção, na 
c:11.npnnha eleitoral no Rio Gra.nde 
elo Sul. Imprimi orientação pol!tica 
'"" "Clll'rc!o d:1. Noite", naquela P.;JC
c:t. " u.s$umo inteira. responsabilida.ne 
pelo., conceitos nele, emi-tidos. De
r.nrlo V. Ex.~ a. me apontar um des
l!.'r. um:~. acusação ou r'e$trição a.o.s 
nobr~s propôsitos do Exército N.:!.
clonal. O "Corre!·o da Noite" é um:1 
soc!Ninde anônima, que manifesta a 
~un. simpatia pelo P. S. D., m:u. 
flUe não vive nem r.ecebe o menü:' 
nuxllio monet:l.rio d.a. tesourari1. c!o 
po.rt!do. 

O Sr. Osõrio Tuiuti - V. Ex." 
pcr:ni te outto aparte ? 

O SR. DAMASO ROCHA C::>m 
prn.7.cr. 

O Sr. O··óri.o Tuiuti - Se não é 
ót'l'.f<o oficial, é "vox populi': não só 
no Rio Grande do Sul, mas no Brasil 
intl'lro. 

O SR. DAMASO ROCHA - Não há 
li1·.açí\o !inn.nceira entre o partido e o 
"Ccm·t•lo da Noite" que autorize a 
nJllnlí\o de V. Ex .... 

O Sr. Abilio Fernandes - Quero 
<'nn!lrmnr as palavras do nobre Depu
! act o O~ór!o Tuiuti. Nos casos dos 
mlu••lro"· do Instituto de Educação, 
c1oN rt•rrovhirios, foi nítida a p~ição 
l't'i\Cion(lrla do govêrno do Sr. Cilon 
Hohll, nüo atendendo ao apêlo do povo 
<In Rio Grande do Sul. 

O SR. DAMASO ROCHA- Devo 
lnrormnr a V. Ex." que jamais exis
tiu. twm existe propósito político-par
tldflrlo nns remodelações dos quadros 

.· 
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do funcionalismo público do Estado. 
O que existe. e teremos oportunidade 
de detalhar da tribuna para conhe
cimento da Casa, são os verdadeiros 
motivos da atuação do govêino com 
relação a alguns funcionários, zelando 
única e esclusivamente pela ordem pú
blica no Estado. E V. Ex." sabe per
feitamente que nesta hora devemos 
destingui.r bem, de um lado, a agita
ção comunista que se desenvolveu no 
Estado, de outro, interêsses da opo
sição, a União Democrática Nacio
nal. Não podemos confundir êsses dois 
interêsses. 

O Sr. Abilio Fernandes- Essa agi
tação comunista foi forj2.da. Haja 
vista o que ocorreu no Instituto de 
Educação. 

O SR. D.fu\IIASO ROCHA - Devo 
declarar a V. Ex." que o pivot de todo 
êsse caso do Instituto de Educação, 
no Rio Grande. é meu cunhado 
Dr. Carlos de Brit.o Velho. Estou. por
tanto, a par do assunto e com a maior 
isenção de ânimo para encará-lo. Per
mita-me que esclareça o aparte de 
V. Ex."'. V. Ex." afirmou que se ha
via alegado o movimento comunista 
para ocultar-se, por trás, naturalmen
te, dessa cortina de fumaça. interês
ses político-partidários do govêrno do 
Estado. A representação gaucha nesta 
Casa e o govêrno do Rio Grande fo
ram claros quando denunciaram c· 
membros do Partido Comunista como 
agitadores e provocadores de greves. 
Não há nessa atitude do Interventor 
do meu Estado o menor intuito de fe
lir ou perseguir elementos da União 
Democráti<:a Naconal. 

O Sr. Osório Tuiuti -V. Ex." deve 
estar esquecido de que o Sr. Raul 
Pila denunciou desta tribuna os atos 
do govêrno do Sr. Cilon Rosa. 

O SR. DAMASO ROCHA- Aliás, 
devo declarar a V. Ex. a que já foi en
C!U!1inhado um pedido de informaçõêl; 
a.o govêrno do Estado e êste enviará 
à Assembléia longo relatório, comu
nicando os resultados do inquérito 
procedido quando aos últimos acon
tecimentos no meu Estado. E pode es
tar certo V. Ex." que o govêmo do 
meu Estado agirá acima dos interês
ses político-partidários fazendo a ne
cessária justiça. 

O Sr • .A.bilio Fernandes - Tenho 
a declarar que, ainda há pouco, o go
vêrno do Sr. Cilon Rosa fêz as maio
res provocações, inclusive queimando 
casas de mineiros e os pondo na rua, 
sob pretexto de que se tratava de co
munistas. Na realidade, estava defen-

dendo os interesses de uma emprêsa 
reacionária. 

O SR. PEESIDID.'"TE - Atenção! 
Está findo o tempo de que dispun..'J.a 
o orador. 

O SR. DAiv!ASO ROCU __.:.. D.)iS 
minutos só, Sr. Presidente. 

Mas uma. vez, poderá constastar esta 
colenda Assembléia em sua amula o'!:l
jetividade, o efeito que tinha "o Par
tido comunista da.s ouestões de eco
nomia interna no meu Estado. Vim à 
tribuna constatar dois requerimentos 
do nobre repre<oentante da UDN no 
Rio Grande, e, em seguida a discussão 
foi encarnpada pela bancada do Par
tido Comunista. Aqui tem os nobres 
Representantes, bem concretizada tôda 
a ação política e demagógica do Pa:r
tido Comunista. Quando pretendi pôr 
em foco o aspecto político-partidario 
do Rio Grande do Sul em que está 
interessada politicamente a UDN, vem 
o Partido Comunista e procura tirar 
efeito da discussão pretendendo envol
ver o govêrno numa acusação qu<! 
comporta dois aspectos: de um lado o 
interêsse da defesa de ordem pública 
e, de outro, interêsse de ordem polí
tico-partidárias no meu Estado. 

O sr. Abilio Fernandes - Não é 
demagogia; é que sempre ficamos com 
o povo. 

O SR. PRESIDENTE - Ateneão! 
O tempo de V. Ex.~ está findo. -

O SR. DAMASO ROCHA - Devo 
terminar porque a ho::-a está esgotada. 
Apenas quero repetir o registro que 
fiz desta. tribuna: é-com profundo pe
sar que a banc:1da social democrática 
do meu Estado encara a atitude do 
ncbre e digno Representante Sr. Osó
rio Tuiuti, tentando praticar nesta 
Casa sabotagem contra o govêrno do 
Rio Grande do Sul já que outras ten
tativas foram infrutiieras por carece
rem de fundamento. 
.. 0 Sr. Osório TuiUti- V. Ex.B !láO 
pode falar em nome da bancada do 
P.S.D., porque o Deputado Bitten
court Azambuja diz exatamente o con
trário do que V. Ex.~ está asseverando. 

O SR. DAlV'.LASO ROCHA- A ques
tão ào Deputado Bittencourt Azam
buja é de caráter pessc:1.l com o in
terventor Cilon Rosa. 

O Sr. Osório Tuiuti - O Sr. Bit
tencourt Azambuja falou acêrca .da 
orientação do govêrno do Estado e 
acha que é necessária, para pacifi
cação do Rio Grande, a salda do In
terventor. 
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O SR. DAMASO ROCHA - Tra
tado através de qualquer prisma pes
soal de S. Ex." com o Sr. Cilon Rosa. 

o Sr. Bittencourt Azambuja - Não 
apoiado. Não sou inimigo pessoal do 
s:-. Cilon Rosa, e jamais encarei a 
vida politico-partidária do meu Es
tado através de qualquer prima pes
soal. 

O SR. DAMASO ROCF-A - O 
nobre representante do Rio Grande 
do Sul deve lembrar-se de que man
tivemos palestras sôbre o assunto. 
S. Ex.~ não me ocultou que estava 
sob forte influêncit>. de um ressenti
mento pessoal. 

O Sr. Osório Tuiuti O nobre 
deputado Sr. Bittencourt Azambuja 
não está isolado no seu pensamento 
acêrca da Interventoria. A opinião 
sincera do Estado vê que o ilustre 
orador está querendo tapar o sol com 
uma. peneira. 

O SR. DAMASO· ROCHA - Se
nhor Presidente, encerrando minhas 
palavras, tleplo:ro mais uma vez que 
se traga para a Assembléia pequenos 
alçapões, no sentido de remover o 
Interventor Cilon Rosa, homem me
recedor do integral apoio do eminente 
Sr. General Gaspar Dutra, que rea
firma sua confiança no delegado do 
Govêrno Federal em minha terra. A 
oposição, entretanto. resolveu trazer 
para esta Casa questiunculas pessoais, 
para fazer sabotagem e alcançar o seu 
objetivo que, estou certo, não conse
:;uirá atingir. 

Era o que ti.nh:l. a dizer. <Muito 
bem; muito bem. Pal17WS). 

O SR. ALCJ::DO COUTINHO -
Sr. Presirlente, peço a palavra, para 
ap::-esentar um Requerimento. 

O SR. PRESID:$NTE- Tem a pa
lavrn o nob::-e Representante. 

O SR. ALemo COUTINHO -
Sr. Presidente, tem chegado ao nosso 
conhecimento que a legislação, de pro
teção ao trabalho não vem sendo ob
servada com a necessária regularida
de. Há Estados em que os emprega
dores deixam de cumprir preceitos ex
pressos de amparo e de defesa aos 
elementares direitDs dos trabalhado'
:res, sem que os órgãos competentes 
promovam os meios repressivos previs
tos em lei, para compelir os patrões 
em falta a darem est..'ito cumprimento 
às disposições legais . 

últimamente, soubemos que tal pro
cedimento se toma ainda mais fre
qüente no que se relaciona com as 
medidas tendentes à proteção da ma
ternidade. 

Realmente, a Consolidação da.; Leis 
do Tr~balho prevê uma série de con
cessões à mulher grávida ou em pe
ríodo de; amamentação, assegurando
lhe certa5 garantias e franquias, para 
a preservação da sua saúde e defesa 
da integridade do seu filho. 

Ocorre. ~ntretanto, que segundo no
tícias de boa fonte chegadas ao nosso 
conht=eiu·.ento, em vários Estados, in
clusive em Pernambuco. os patrões 
não têm observado, como é do :!CU 
elementar c;ever, os imperativos da 
lei e deixam as suas operárias em 
estado de gra >i dez ou de aleitarn.ento 
à n1argem dessas concessões. 

Acresce ainda que, prevendo a lei 
a obrigação dos patrões de construi
rem eréches, para cuja manutenção 
deveriam também contribuir as i.rul
tituições de previdência social, quasi 
nada se há feito sõbre tão impor
ta:n te inicia ti v a . 

Recentemente nos foi contado, por 
p<?ssoa de inteira idoneidade, que em 
uma fábrica de tecidos. no Estado do 
Rio de Ja::eiro. uma operária sem
pre que tinha de amamentax o filho 
era forçada a se afastar. às pressas, 
do local de trabalbo em busca de sua 
c . .''tSa, a fim de enco:1trar em cami
nho pessoa da familia, que lhe tra
zia o seu filho, alimentado, assim em 
plena estrada. 

Tal ocurrência bem reflete o des
prêso pelo bem estar e pela saúde 
de uma operária, precisamente em 
nm momento da vida em que cum
pria o mais sublime dever da mater
nidade. 

A freqüência com que se verificam 
fatos dessa natureza e o desrespeito 
às disposições da legislação trabalhista 
pertinentes à matéria são tão repeti
dos que denúncias várias têm sido le
vadas ao Ministério do Trabalho. 

Aliás, a resistência de certos pa
trões ao cumprimento dos seus de
··eres, em relação ao trabalho dos 
menores e, de u:n modo. geral, aos pre
ceitos da Consolidação das Leis do 
Trabalbo, é hoje fato notório e que 
reclama uma providência mais posi
tiva dos órgãos competentes. 

Em relação aos fatos a que aludi
mos de inicio, tivemos ciência de que 
em maio dêste ano o Ministério do 
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Trabalho designou o Dr .. Heitor de 
Ataíde para proceder investigações em 
Pernambuco sôbre a execução das leis 
de proteção ao trabalho, tendo o re
felido técnico constatado várias in
frações aos preceitos legais, notada
mente no que se relaciona com os 
arts. 389 e 391 e seguintes da alu
dida Consolidação, do que apresen
tou circunstanciado relatório. 

Acontece, porém, que até a presente 
data nenhuma divulgação se fez nem 
do mencionado relatório, nem tão 
pouco das providências porventura 
tomadas pelo :Ministério do Traba
lho. 

Sr. Presidente, num momento em 
que tanto se fala na queda da pro
dutividade do trabalhador brasileiro, 
é indispensável que êsses atentados à 
higiene do trabalho, cheguem ao co.: 
nhecimento desta Assembléia e por 
seu intermédio, a todo nosso Povo. 
(Muito bem; muito bem. Palmas) . 

O orador envia à Mesa o se
guinte: 

REQt!E!UMENTO N.0 294, DE 1946 

Solü:ita informações ao Poder 
Executivo sóbre as medidas to-
11UZdas para a efetiVI!. observação 
das leis trabalhistas e cópia do 
relatório apresentailo pelo Doutor 
Heitor de Ataúie ao Ministro do 
Trabalho s6bre as infrações prati
cadas nos estabelecimentos taõris 
em Perna?T.buco. 

Considerando que a Legislação Tra
balhista não vém sendo cumprida, na 
grande maioria dos estabeleciment<>s 
fabris do Brasil; 

Considerando que em Pernambuco o 
número de infrações é tão grande que 
determinou a ida de um funcionário 
do Ministério do Trabalho, para pro
ceder a um inquérito; 

Consi-dera.n'fio que o funcionário de
signa.Uo, Dr. Heitor de Atafde, apre
sentou circunstancia.do relatório sôbre 
o assunto, relatório que não foi divul
gado; 
· Considerando, ainda, que nenhuma 
provitlência !oi tomada pelo Ministé
rio do Trabalho, em face das infrações 
verificadas; 

Consideran-do a rele'Vância do as
sunto; 

Requeremos seja .solicitado, por in
termédio da Mesa, ao Sr. Minlstro do 
Trabalho: 

a> Remeter, com a necessária urgên
cia, a esta- Assembléia, uma cópia do 
referido relatório; 

Õ) i:nd.i~a.r llS medidas toma.."'ü,s para 
a ef"viY<> observaçao da lei. 

Sala. das Sessões, 21 de julho <i~ 19~6. 
Alcêào Coutinho. - Carlos Prestes. -
Abilio Fernandes. - Agostinho Oli
veir-a. - Batista Neto. - CZauàino 
Silva. - José Crispim. - Alcides Sa
ber4<Z. - 1!1aurício Grabois. - Carlos 
Marighele. - Jorge .-!.mado. 

Atenà.a-$e. 
O SR. ?RESIDENTE - Passemos à 

ma.:.éria. constante da Ordem do Dia. 
Discussão única do Requerimento nú
mero 85, de 1946. 

Tem a palavra o Sr. Epílogo de 
Campos, seu autor. 

O SR. EPíLOGO DE Ck'iiLPOS <Lê 
o seguinte discurso) - Sr. Presidente. 
Srs. Constituintes: Vários oradores 
nestz Casa, de passagem ou parti
culanne;Jte, têm focalisado o proble
ma q:Je é continental, embora em 
nosso P~is. pelas más condições hi
giéllicas e nosso baixo nível -tie vida, 
assuzna proporções assustadoras. 

Com dupla preocupação - como re
preseniante do povo e como tisiólogo 
- encaminhei por interl!1édio da Mesa 
um requerimento ao Poder Executivo, 
a fim de conhecer as condições atuais 
do arsenal anti-tuberculoso do Brasll. 
:í::sse requerimento, Srs. Constituintes, 
visou, sobretudo, trazer a debate pro
blema que reputo dos mais sérios e de 

1 mais difieil solução. 
E' bem verdade que estamos acos

' tum:1dos a <;>uvir dos produtores o.ue a 
produção é· o problema número 1 do 
Brasil: dos pecuz.:-istas, que só a pe
cuária salvm·á o pais; e de outros, 
ai:1da. que a salvação r.acional res:de 
no equilforio econômico-financeiro do 
B!'asil. 

lndiscutivelm.ente a Nação agita-se 
diante de problemas relevantes. São 
inúmeros e todos de solução dificH, 
deiY..D.ndo-nos indecisos para asseverar 
qual o <ru.e celocado em plano supe
r:.o::- Õ·c.ve ser atacado e~n primeiro lu
gar. 

Sen:. colocar em segu_'ldo phno pro
blem:J.s óe alta impo:rtã.nci~ para o 
reeqmlibrio da :Sação. completam~nte 
des;,:r:orado e a braços com a mais sé
ria crise econô:nico-financeira e social, 
de<;o;jo ti:.o sômente especial atenção de 
meus ilustres pares para o catastrófi
co avanço da peste branca, de Norte a 
Slli. sem :respeitar capitais, cidades ou 
po·.-oados, lares r:coa ou :pobres, levan
do a :mi.lhar-<s de íamillas tooo êsl;s 
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cortejo de fome e miséria, acarretar~
do outros tantos problemas sociais. 
Do desapar~imento de um chefe de 
familia, geralmente, na idade de 
maior produtividade, como também 
de maiores encargos - entre os 30 e 
40 anos de ida.de - é que sobrevêm o 
problema da viuv-ez, do menor abando
nado. etc. 

Sim, porque a tuberculose gera c 
paupeX:smo, sobrecarregando econõmi
camente a coletividade. 

Dai a oportunidade desta discussão. 
quando o Brasil se prepara para uma 
nova campanha, chefiada por uma das 
mais altas expressões da tlsiologia na
cional, o ilustra-do professor Rafael 
Paula Sousa, a quem neste momento. 
rendo as minhas homenagens de ad
miração e confiança. Confiança, l!O
bretudo, em que a presente campanha 
supra, inic~almente, as falhas existen
tes na atual organização da luta anti
tuberculosa. 

Essas falhas assentam, principal
mente nos seguintes pontos: 

a) falta de recursos financeiros; 
b) ausência de orientação na distri

ilui;;áo das verbas existentes; 
c) preparo de técnicos. 
Ora, positivamente, a campanha não 

deve sequer ser !niciada se, previa
mente, não estiver assegurada, não a 
criação de diferentes organismos, mas, 
acima de tudo, a manutenção dos 
mesmos. 

Ainda é de ontem, o plano que dis
seminou pelo Pais uma rêde sanato
rial, da qual algumas unidades nem 
sequer foram terminadas, como a do 
Pará, ainda em arcabouço, apesar dos 
oito. anos decorridos do ínício das 
0bras. Além dl53o, para que construir 
majestosos sanatór!os e em seguida 
entregar aos Estados, quando sabemos, 
de antemão, que êstes não podem 
mantê-los. Isto para não falar nos 
qu-e, já em funcionamento, com capa
cidade pa::-a 600 enfermos, e que por 
falta de verba, como acontece no pró
prio Distrito Federal, não agazalham 
mais de uma centena de doentes. 

O Sr. Pauw Sara.sate - No Ceará, 
há muito tempo se constróem esses 
sanatórios mcnumentâi.s, que até 
hoje não foram concluídos. Estão le
vsntadas a.a paredes, há. muito luxo, 
muito gasto, mas os tuberculosos con
tinuam, pelo interior do Estado, com
pletamente ao desamparo. 

O Sr. José Ca.ndido- A mesma si
tuaçã"l se verifica no Piauí. Há seis 

anos. está em construção um pavilhão 
anexo ao Hospital de Clínica. Acresce 
a. circunsta.ncia de não dlspôrmos de 
um único leito para. o tuberculoso do
ente, quando o Piauí está atravessan
do a fase epidemiológica. da doença. 

O SR. EPILOGO DE CAMPOS -
<lendo) - Essa lacuna poC.-erá ser sa
nada desde que o plano a ser posto em 
prática veja o problema com objeti
':idade, pensando menos nos inter
namentos de todos os tuberculoso; 
existentes no Brasil, o que é prà.ti
camente impossivel, -mas, sobretudo, 
despistar a doença em sua fase ini
cial. 

-'\ssim, somos de opinão que a 
campanha venha a ser eminente
mente profilãtica e realizada de ta! 
mod~ que nenhum cidadão possa es
quivar-se do eAâme _preventivo, que, 
surpreendendo o mal no inicio, faz 
com que as possibilidades de cura se
jam maiores e mais rápidas. 

O internamento neste caso, quan
do necesãrio, serã por espaço de tem
po reduzido e permitirá, assim, a 
passagem, pelos sanatórios, de no
vos doentes. Estes, seguindo o pre
sente metodo, poderão depois de um 
estágio de 2 a 3 meses, continuar nos 

·dispensários o respectivo tratamento. 
Por outro lado, -sómente quando a 

campanha é deficiente é que bã ne
cessidade de astronômico número de 
leitos. Os nossos hospitais-sanatórios, 
até hoje, têm servidc. quasi exclusi
vamente para evitar que deserdados 
da sorte morram, em maior núme
ro, pelas avenidas e praças. Poucos 
são os que internados podem ainda 
ser submetidos a tratamento esoe-
cializado. -

Quanto ao item b) , falta de orienta
ção na distribuição das verbas existen
tes, constitui falha gritante, uma vêz 
que o Serviço Nacional de Tuberculose 
tem servido apenas de conselheiro, 
os demais órgãos existentes go
zam não ~6 de independência. técn!
ca como, sobretudo, tinanceira, o que 
torna impossivel uma artlcu:la.Çâo dos 
serviços, no sentido de dar combate 
ao grande mal, dada a ação isolada 
que a desarticulação dos e s f o r ç os 
impõe. 

Superficialmente, com a procuração 
de não fazer palestra cientifica, mas 
tão sómente de alertai: os legisladores 
de 1946 para as deficiências existentes 
passo agora, num !Zolpe de vista, a tra
tar da tereeira falta. que apontei e que 
diz respeito ao pessoal tecnlco. 
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No Brasil ha, atualmente, cerc:::. de 
18.000 médicos, sendo que dêstes 
40 % labutam na capital de S. Paulo 
e no Distl-ito Federal. _ 

Ora, para que uma campanha da 
extensão da que se pretende travar 
contra a tuberculose se torne efetiv~. 
julgamos necessários: a) pelo menos, 
2 a 4 mil médicos especializados. No 
momento, não possuímos mais de 500 
técnicos em ativit!ade nesse setor 
médico"especializado. 

li. convocação àêsses especialistss 
pa.."S o preparo de outros, impõe~se 

desde já, para que possamos atingir 
em espaço de tempo não multo dis~ 
tante o .llúmero desejado. 

Para se ter uma idéia do que Ile<les~ 
sitámos, uma vez que mostramos a si
tuação atual, passo a analizar os 
dados apresentados pela comissão or
ganisadõra eo I.S.S.B. para o ano de 
1947. referentes à luta contra a tuber
culose. (Quanão 1l . 

Pelo quadro anexo vemos que preci
samos de 47.729 ·leitos, quando ecn
tamos apenas com 11.654. Isso n:l. 
parte referente a leitos hospitala:Jeoõ. 

QUADRO N.0 1 

CQ!\!!SSÃO ORG~~>\DOI"..P. DO !SSB 

Luta contra a tuberculose 

(Dados para 1947) 

Unidades Federadas 

Amazonas ......................... -I 
Alagoas ............................. 1 

:Bahia .............................. I 
Ceará .............................. ·I 
Distrito Federal .................... 1 

· Espírito Santo ..................... ·I 
Goiás ............................... 1 
Maranhão ........................... 1 
Mato Grosso ....•.....•............ 1 
Minas Gerais ....................... I 
Parâ ............................... I 
Paraíba ............................. I 
Paraná ............................. 1 
Pernambuco ................•........ I 
Piauf ............................... / 
Rio de Janeiro ..................... 1 
Rio Grande do Norte .............. 1 
Rio Grande do Sul ................. I 
Santa Catarina .•.................. / 
São Paulo ......................... 1 
Sergipe ............................. 1 

Territórios: (XXX) I 
Acre ............................... -I 
Amapá .............................. / 
Fernando Noronha ................. 1 
Guaporé ............................ / 
rg,Jaçu .............................. 1 
Ponta Porã ......................... I 
Rio Branco ......................... 1 

I 
Totais .......................... I 

Leitos 

necessários 
242 
847 

3.243 
2.461 
5.542 
1.175 

285 
919 
180 

7.384 
1.257 
1.8:Z9 

925 
3.450 

883 
3.154 

636 
5.540 

772 
6.412 

543 

1 

47.729 

I Dispensarias 
I 
I necessários , 
I l 
I 12 
I 39 
I 31 
I- (não calculado) 
I 14 
I (! 

i 16 
I 2 
I 91 
f lO 
i 20 
I 15 
I 36 
I 14 
I 21 
I 12 
I ~ 
I 12 
I 79 
I 9 
I 
I r 12 
! 
I 
I 
I 16 
I 22 
I 
I 
! 473 

+ - Cada hosnital médico cirúrgico teria seu dispensário anexo. 
("-"XX) - Os mumcípios que constituem os territórios estão, a maioria, 

incluídos em zonas de influência de HMC e de bases C:e DS de esta<Ios 
:imitrofes. 
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:Devemos ainda considerar o dis:: 
;::>ensario, que, pela sna função, é im
_;Jrescindivel na organização da cam
pa:r~ha. Em nosso país existem sO-
1'n01te 80, quando precisamos de 473. 

:Sasta. portanto, que se atente a•l 
~1~:r.~.ero de municiplos existentes no 
Br:~sil oara se ter imediata mente 
ideia fcrm:>l da exiguidade dos re
cu:r~os de que dispomos para a cam
;l~. ::h::t. 

Serão estas. e1n traços gerais. as con
sidel·ações que tragc à reflex5.o e es
t\~t!o d<!$ta nobre Assembléia. <Mui
to bt:?n: 1nnito be7'l .. Pal?nas). O ora
rio,- é c.:1onprinu~ntado. 

(Durante o rliscu.rso do Senhor 
Epílogo de Campos, reassume rr. 
presidência. o Sr. M'ello Vianna. 
Prescdente.' 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
))~ ;~vrn u Senhor Eras! o Gaertner. 
on:dor inscrito. 

O SR. ERASTO GAERTNER \Lê 
o :oeguinte discurso:) - Sr. Presi
àente. Srs. Constituintes, quando d 

bancada unânime do meu Estado ~,:
prin.1iu as suas congratulações, nes
ta Cctsa. pela restauração da Univer
~iàacie do Paraná, tive eu ocasião dP 
a.ssinahr o carater de reparação, c;ue 
:~ ssumia aquêle acontecimento para os 
<JUC. como os meus c·onterrân~os. 
gu~~dar-am as má~uas de um passivo 
Inelancólico. erigtdo às expensas de 
uma fobia específica, que nos cievotu'.l 
o Estado Novo. 

Não haveria que cuidar, evidente
Dlente, dcs resultados desastrosos, ori
undos do regime ditatorial e que ~~ 
traduziram na rui na econômica, na 
insensatez da orientação financeira, 
nos descalabros político e administra
<:ivo. nos agravos reiterados contra a 
própria dignidade da nação. Porque, 
alem das depredacões de ordem "e
ra! e que repercutiram. proporcional
mente nas órbitas estaduais. a dita
dura empreendeu contra o Paraná 
traumautismos orgânicos. calculad.:.s 
1mma represália injusta. Esquecido 
do apoio espontâneo, que receber;, 
daquele povo. duas vêzes mobilizado. 
sob as mais sadias inspirações. pa r:t 
alçar o Ditador ::ro poder. primeiro t:. 
tiepoi::;, para lhe ~:tlvanizar a posiçflo 
pericli:ante. foi ele obstinado por es
tranha ojerisa quando ün·estiu fria
mente co11tra cs seus mais sagraàos 
direitos e ir..terêsses. 

Impõs o corte às subvencões f<'
derais. às nossas ~S<:olas de e'nsino su
perior. E, não s::nisteito em ferir, as
sim, a dignidade dcs que mantinhat:l 
os seus anelos de elevação culturai. 
com heróico esfôrço, retalhou o te!'
ritório do Parana. arrancando-lhe a 
quarta parte da superfície, para in
tegrar o Território do Iguaçu. 

Essa reparação violenta, de uma 
area tão important~ pela extensão "'· 
sobretudo pelas sua~ enormes fontes 
de riqueza. jâ tem sido classificad.1 
ín1própriamente de amputação. Mas ~ 
oportuno re~justar a nomenclatura. 

Na amputação a parte afastada, de 
extensão maior ou menor, representa 
sempre uma perda irreparável. dado 
o seu valor fisico e funcional na 
constituição da unidade orgânica. .".. 
amputação exprime, além disso, um~ 
intervenção metódica, sistematizada, e 
por isso mesmo. realizada sob os meus 
exatos requisites •.8cnicos. Mas o que 
caracteriza essencialmente a amou
tação e o imperativo da indic:J.cão. 
isto é. da sua necessidade, ou conn
niéncia. e da sua oportunidade. 

Bem é de ver qlle nenhuma dessas 
normas foi observadg na criacão ciO 
!gllaçu. A separação territori-al foi 
j)erpetrada ex-abn!pto, \'iolentament.r, 
como num traum'ltismo po:- agressã:J 
traiçoeira. Houve arrancamento de 
território. sem a menor consideração 
de conveniência, necessidade ou opor
tunidade, tanto assim. que o respecti
vo Decreto não foi instruido por quais
quer razões ou consideranda. 

Houve, portanto. mutilação por a:·
rancamento. 

Já se pôs de manifesto. no decurso 
da campanha reivindicatória, que con
sideramos o caso do Iguaçu absoluta
mente isolado dos demais Território>. 
Admitindo em parte o programa re
divisionista, concordando, embora. que 
não é defeso cogitar de uma nova di
visão territorial no Pais, senti'!lo-nos 
cheios cie razões quando clamamr.s 
contra a criação do Território ::lo 
IgtL'lÇU. Não seria razoável, cam efel
to. replicar teimosamente em torno 
das vantagens qu;: poderiam ad•:ir 
de uma redistribuição territorial, ins
pirada sup"riorment<;: na equivalência 
geográfica das uni:6ades. ponto de 
partida para atingir a equipotênci3. 
relati·;a, campa tive! com o desejávd 
equilíbrio numa ccmunidacie, que ten
de. irreprimivelme:nte, para o desen.
volvimento e par:~ o progresso. 
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1::sse seria, talvez. um dos caminl1os 
para acelerar o povoamento, condiciO
nando a imigração, até o estabelecl
mento das condições mínimas da or
ganização social, política e econômica, 
nas grandes, rus i·nensas áreas vasius 
do território nacional. 

Nenhuma cogitação de ordem l:'eno
vadora sensata e justa poderá ter ca
bimento, entretan~o. sem que se est~
beleça a bitola, a ;:randeza média d~s 
unidades, atendendo às peculiarida
des mesolôgicas e respeitando, essen
cialmente, a integração co potenc1"1 
econômico, à altura de responder 
pelas exigéncias da auto-determina
ção. 

Dada a diferença enorme de ãmbito 
geográfico das atuais unidades, osci
lando entre 21.552 K2. e 1.825.997 
K2., o que deflui de imediato dessr. 
desproporção, é a exigüidade quan
titativa ou qualit.ativa de alguns 
Estados, desprovidos, por isso, de po
tencial de progresso, contrastando com 
as imensas áreas de outros, com pro
blemas de povoamento muito mais di
fíceis de equacionar, oferecendo, além 
disso, o mconveniente de se aprese!l
tarem, no futuro, como unidades <"X
cessivamente fortes, com tendências 
hegemônicas ou separatistas. 

Outro critério a ser obrigatoria
mente observado, como preliminar de 
cogitações redivisicnistas, será o de 
evitar injustiças e injúrias aos sen
timentos de radicação à terra, nos Es
tados já suficientemente povoados, 
desenvolvidos e com os seus sistemas 
econômicos estrutUl'ados na extensão 
geográfica. Os casos de São Paulo e 
Rio Grande do Sul são exemplos f~i
santes de quão odiosa -seria a ret:t
líação territorial, em unidades onde 
o progresso ct:lmina, pelo esfôrço doB 
seus filhos, no aproveitamento lab~
rioso da respectiva área geográfica. 

Atendo-se a êsses preceitos de ló
gica e justiça, os estudos empreen
didos, pelos mais eminentes homens 
públicos do Brasil, não têm díscrep~:lo 
base proclamada por Teixeira de 
Freitas e que orça entre 250 e 350 m\l 
quilômetros quadrados, padrão da área 
para uma redivisão racional do nosso 
ter ri tôri o . 

:ggse padrão ofereceria um máximo 
de vantagens, calculadas já em fu:J.
ção de todos os fatõres econômico3, 
sociais e_ políticos. Permitiria a con
servação de São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Piauí, e Maranhão, enquadra-

dos que estão no valor territorüü d-o
base; possibilitaria a associação cu 
fusão de dll:ls ou três. unidades ro~
nores para constituírem Estados com 
áreas padrão. Consentiria combina
ções diversas entre as mesmas unid:1-
des pequenas, objetivando reaju.st:>..
mentos territoriais pertinentes ao p•J
tencial econômico; e facultaria. fi
nalmente, o desdobramento da;; ex
tensões descomedidas de alguns 8s
tados, para os quais já se afirmou 
"que a imensidade territorial é um 
formidável pêso morto e em cujo lo~
neficio não seria justo que a U:üá::> 
Nacional fizesse sacrifícios sem .:ri-
melro os dividir"... -

Já dissemos, de início, que ac.:;ita
mos, em parte, a tendência redivis<o
nista. E aqui é o momento de se con
traporem serenamente, algumas razões 
a êsses argumentos do "péso mor~o·• 
e dos "sacrifícios da União". 

E' muito cabível que vários &-ta
dos de reduzidas oossibilidades fi~-'111-
ceiras, encontrem dificuldades par:< 
expandir o desenvolvimento e o pr•J
gresso em tôda a extensão de ime::sas 
órbitas geográficas. Daí a considerar 
"pêso morto" as superfícies vasias, pa
rece que medeia uma distância tam
bém muito grande. 

A União, pelas sangrias do fi.;;co. 
pela centralização dos valores da ar
recadação, drena considerável pe.r
cela dos recursos, que seriam norm:t! 
e perfeitamente imobilizáveis nas 
campanhas de penetra cão. 

O Sr. Hugo Carneiro - Permita
me v. Ex. um aoarte: em rel.tl.çã.o 
ao Território do iguaçu, militaram 
outras razões para a sua criação, em 
lugar dos vasios geográficos. V. Ex."' 
e seus ilustres companheiros de ban
cada, inclusive o Deputado Gomi Jú
nior, quando participaram da "Mesa 
Redonda" ultimamente reunida nesta 
Capital, verüicaram que, em relação 
ao Território do Iguaçu, os argumen
tos justüica ti vos de sua criação não 
foram os relativos ao preenchimento 
de vasios geográficos, porém, outras 
razões. E quando V. Ex." ai chegar, 
responderei. 

O SR. ERASTO GAERTNER 
Estou gratíssimo a V. Ex." po:- Já 
concordar em que o Territôri.o de 
Iguacu não é um espaço vasio. 

O :Sr. Dolor de Andrade - Se não 
é espaço vasio, quais as razões por 
que foi criado ? 

O Sr. Hugo Carneiro - Vou r~
ponder ao nobre aparteante. O C-e-
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neral Juarez Távora e os Coronei.> 
Inácio José Verissimo e Djalma Ri
beiro acharam prudente, por motivos 
fà.cilmente co!npreensíveis, não se di
vulgassem as razõss de ordem militar, 
cujo sigilo o dever militar lhes im
punha. o nobre Deputado Gomi 
Júnior, que me aparteia, esteve pre
sente à "mesa redonda", não tendo 
respondido àqueles militares. 

O Sr. Gomi Jlinior - Respondi; 
V. Ex.a me desculpe. E os referidos 
oficiais acharam, até, que seria pue
ril considerar-se o Território do 
Iguaçu interessando à segurança na
cional: 

O Sr. Li no Machado - Essas ra
zões ponderDS!lS só apareceram no Es
:ado Novo. 

O Sr. Hugo Carneiro- O que acl1a
ram pueril foi a denominação, que se 
quis dar ao Território, àe tampão. 
Quanto às considerações que levaram 
o govêrno a criar o Território do 
Iguaçu, nenhum dos militares que 
acabei de citar - General Juarez Ta
vara, Coronel Int.cio José Verissimo 
e Coronel Djalma Ribeiro, achou 
pueris as razões que determinaram 
essa criação. 

O Sr. Lauro Lopes - Mas todos 
reconheceram que Paraná e Santa 
Catarina foram vítimas de uma ini
qüidade, e V. Ex.a também o deve 
declarar. ,. 

O Sr. Hugo Carneiro - Não acho 
que tivessem sido vítimas de iniqüida
de. 

O Sr. Lauro topes- Está escrito. 
Disst>ram que Paraná lo Santa Cata
rina foram vítimas de uma iniqüida
de. V. E:x.a não o pode contestar. 

O . Sr. Hugo Carneiro - Li dife
rentêmente. Tenho um resumo do 
que .se passou nessa Conferência, e 
nêle não encontro o que o nobre 
Deputado acaba de afirmar. 

o Sr. Lauro Lopes - Afirmo que 
isso está escrito no discurso do. então 
Coronel Juarez Távora, que não re
produzi todo da tribtma desta Assem
bléia. 

O Sr. Gomi Júnior - Flz parte da. 
"Mesa Redonda", e posso garantir 
que isso é verdade. 

O Sr. Hugo Carneiro - Perdoe-me 
V. Ex.a O ilustre Df'putado Gomi 
Junior, presente à reunião, em que 
estudiosos da. matéria. se manifesta
ram sôbre o assunto, foi contestado. 

O Sr. Lauro Lopes - Por uma só 
:1ndorinha. e essa não faz verão. 

O Sr. Hugo Carneiro - Por isso 
mesmo tenho esperança de fazer ve
rão pela justiça da causa gue defendo. 

O SR. PRESIDENTE - Atcncão! 
Está com a palavra o Sr. Represel\
tante Erasto Gaertner. 

O SR. ERASTO GAERTNER
(lendo) : 

As restrições à imigração, toda•ria. 
sob as normas ce~as da xenofobia 
nacionalista do Estado ND\'O foi o 
mais rígido embargo já impôsto ao 
progresso do país. Conhecidos os v a
lares precários de nossa expansão de
mográfica autóctone, só por milagre 
seria possível atropelar o povoamen
to das zonas vastas, povoamento <;ue, 
aliás, a própria União não empre
endeu nos territórios já criados, nem 
empreenderá jamais, em tempo útil. se 
não apelar para a imigração intensiva. 

A história dos sacrifícios da União 
em favor dos Estados de grande ex
tensão territorial, também eldge refe
rida à luz àos fatos. Que sacrifícios 
terão siào? 

As grandes verbas federais são can!l
lizaàas sempre, não para os Estados 
grandes, mas para os grandes Esta
dos, isto é, os mais ricos, aquêles ju~
tamente que concorrem com as 
maiores arrecadações. Entre é3.Ses 
forma, de regra o Distrito Federal. 
com altos valores de arrecadacão e 
também com as mais altas parcelas 
de absorção. 

A era trágica das dissipações do Es
tado Novo, com a paranóia das suas 
obras suntuátias. dos financiamentos 
imobiliários desregrados, à custa da 
sução perene dos Institutos de PreVi
dência, focalisa, positivamente, u:n sa
crifício inverso: o dos Estados pobres, 
concorrendo em escala iníqu& para 
às orgias loucas do centro. com valo
lares que teriam aplicação sábia e 
oportuna ncs empreendimentos de 
avanço às regiões despovoadas. 

Dispêndios vultosos foram reclama
dos da União nas obras contra as 
sêcas. Não foi nem é caso de sacrifí
do, eis que nenhuma inversão de re
cursos se afigurou mais justa e cri
teriosa do que aquela, destinada a en
frentar a fatalidade inexorável da 
natureza. Os encargos federais aten
deram a região fisiográfica, onde os 
Estados são todos pequenos, de sorte 
que, se houvesse sacrifício. que não 
houve, também não teria sido em fa~ 
vor dos Estados de grande ten·itório. 

O que resulta flagrante e claro é 
·que nunca houve sacrüicios. feitos 
pela União em benefício dos Estsdos. 
cuja divisão ou retalhamento vem sen
do premeditado. 
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O Sr. Tavares D ·Amaral - Isto é 
uma verdade. 

O SR. ERASTO GAERTNER -
Uendo>: 

Original, sui-generis, é o remédio 
])roposto para combater êsse pseudo 
sacrifício, com a criação dos territó
.rios ... 

ora, os territórios têm sido organi
-zados e mantidos e custeados exclusi
vamente às expensas da União, comCJ 
11áu poderia deixar de ser. Tratando
~c de zonas vasias, como seria de su
por, quando constituídos em áreas 
abandor.adas, as novas entidades, des
providas completamente de recursos. 
11âo de exigir tudo, tudo o que fór 
co:1siderado necessário e sufictente 
para se estruturarem como unidades 
adm;nistra ti v as. 

O Sr. Hugo Carneiro - E a Uni::io 
H1es está pr~stand.o essa as:sistência. 

O SR. ERASTO GAERTNER- As 
1:o~sas fraquesas burocráticas enctm
tn.m. naturalmente. rr.argem bastante 
folgada para grandes mobilizações de 
funcionários. Tudo à custa da União ... 

Só o território do Iguaçu consome 
atualmente - m:lis. de 40 milhões de 
cruzPiros anuais e. de futuro, os gas
tos terão que subir até que se com
plete a estruturação administrativa. 
Quando houver arrecudacão. irão os 
deJiCits. E os dejicits féderuis com 
tendência invariável pura crescer, só 
pedem emissão ... 

ll.i está o mecanismo de um sacrifí
cio real. O sacrifício da União com os 
territórios e que só a demagogia do 
Estado Novo e a sua publicidade do
entia invertiam para encher de gló
rias os seus beneficiários intangíveis. 

O Sr. Hugo Ca-rneiro - Não foi' só 
do Estado Novo. Todas os estudiosos. 
todos os técnicos que se ocupam há 
mais de um século do problema terri
torüll da Brasil aplaudem a criação 
dos Territórios Federais. 

O SR. ERASTO GAERTNER -
Ainda há pouco, chegou às mãos da 
nossa bancada um telegrama, dando 
noticia da suspensão das obras da es
trada de Guarapuava! 

O Sr. Gomi Júnior- Estrada cstra
tegica. 

O SR. ERASTO GAERTNER -
<Lendo' - São ss linhas ferro•iárias 
que, partindo de Ponta Grossa, de
mandam o neste do Paraná na dire
ção do Iguaçu: Estrada, cuja constru
cão foi iniciada muito antes da criação 
do Território, ;>elo ;;ovêrno federal, vê 

agora as obras sustadas por falta de 
verba ... SiW os desvios ];Iara os gastos 
com o funcionalismo pletórico. do 
Iguaçu. contribuindo para o esgota
mento dos meios, que teriam aplica
ção eficiente, honrada e patriótica na 
cstra•da estratégica! 

O papel da redivisão territorial será, 
além disso, dos primeiros problemas 
básicos da nacionalidade? 

O exame das nossas realidades atuais, 
apre<:iadas com isenção parece adver
tir que um dos grandes males brasi
leiros tem sido o vêso de se contornar 
sempre os problemas fundamentais, de 
nos podermos na erudição de inter
mináveis questões acadêmicas e de 
odiarmos, metOdicamente, as soluções 
capitais. O tempo, a tinta e o papel, 
;;astos em divagações teóricas. os valo
res invertidos em experiências aleató
rias impróprias de gente pobre e ho
nesta constituiriam um tesouro de 
energias c dinheiro. reclamados sõfre
gamenti'! por necessidades abertas, gri
tantes c escandalosas. 

O clim~. da Ditadura completou, in
contestàvclmente, ótimas condições 
ambientais para a população dos na
cionalistas, ferrenhos devotos de Mal
thus, gritando a plenos pulmões, 'no 
meio dêsses oito milhões de quilôme
tros quadrados, despovoados. Não é 
estranho, por Lsso, que se jacte al
guém 11oje ainda d ~ ignorar o con
ceito de Franklin Giddin:;s. de que 
só progridem ràpídamente as nações 
que se supermultiplicam, por isso mes
mo que o desenvolvimento ma teria! e 
espiritual, a riqueza, a arte, a ciência, 
a agilida-de mental pressupõem fatal
mente a maior densidade demogrã:fica, 
da qual decorre a emulação. 

Se o território é imenso, c as rique
zas naturais também imensas, e o 
clima variado e propicio, há que aten
tar que êsses recursos só exprimem 
valor quando mo-bilisa<los ao serviço 
do homem. E tanto mais é isso certo 
quanto ao Brasil só se defronta um 
problema básico: o do povoamento. 

Roy Nash, com a sinceriéade c a 
franqueza dos norte americanos, gran
de amigo do Brasil, já estabeleceu em 
uala vras vivas e simples os tênn()j; 
elementares da única solução ade
quruda. 

O Sr. Gomi Júnior - V. Ex." p2r
mite um apa;:t'"? 

O SR. ERASTO GAERTNER -
Com muito prazer. 

o Sr. Gomi Júnior - Reconhece 
no nosso colega deputad:> Hugo Car~ 
neiro. trabalho imenso que redundara 
talvez na criação do Mi!l.istério do~> 
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Territórios, propugnada por S. Ex.n_. 
O estranho é que fazen-do parte desta 
casa notáveis membros do nosso Exér
cito, só o Deputado Hugo Carneiro 
se encarregue da de,fesa estratégica 
daqueles territórios. conven~ido de 
estar dentro do ponto de vista de no
bres colegas pertencentes a esta Casa 
e que também pertencem ao Exército 
Nadonal. 

O Sr. Hugo Carneira- V. Ex.• está 
enganado. Sinto-me em boa compa
nhia. Ainda na última reunião da 
Comissão de Constituição foi aprova
d3. 3. manutenção dos territórios. 

O SR. ERASTO GAERTNER - Pe
diria aos nobres colegas a fineza de 
aguardarem um pouco, pois tratarei, 
em seguida. da questão estratég-ica. 

rLendol: O aumento da nossa po
pulação terá que objetivar. inapelà
Yelmente: 11 a redução da mortalidade 
infantil; 2! o prolong:~mento da noss;, 
média de vida; 3! a imigração em 
larga escala. 

1) Os depoimentos valiosos de inú
meros constituintes, que têm debati
do o assunto, sólidamente documen
tados em e:;tatísticas, apontam as ci
fras quase inconcebíveis da morti-na
talidade e da mortalidade infantil. 
cujos índices marcam verdadeira de
vastação de quase metade dos frutos 
humanos gerados e dos que nãó.che
gam a atingir o primeiro ano de idade. 

Nesse panorama catastrófico, não 
fica fora de propósito destacar a ca
pital do meu Estado, que continua 
mantendo o índice mais baixo em todo 
o Brasil. 114 ";oo sem embargo de ser 
ainda bastante alto, comparado com 
aqueles de Nova 7ork <59 °/ool, Bue
nos Aires (67 °/00! ou Estocolmo 
<45 °/oo). 

O assunto tem sido repisado a con
tento e a dedução geral a tirar é a 
de que o Govêrno Federal, até aqui 
tem se esmerado sobremodo nos efei
tos publicitários, visto que os índices 
crescem assustadoramente de ano para 
ano. 

Problema conexo, ultimamente na 
Q!·clem do dia, é o dos menores aban
donados, para o qual, com muita opor
tunidade, já foi convocada uma Co
missão Parlamentar. Trata-se de ques
tão vital e urgente e, se me fôsse per
mitido opinar na matéria, adiantaria 
uma noção de relativa utilidade: a 
de que no Paraná um promissor en
saio encaminha a solução opera
da. sem alarde. no próprio sistema 
de assistência social, de que lá nos 
orgulhamos. Creches, asilos, escolas, 

reformatórios e institutos. todos con
jugando a iniciativa particular bem 
amparada pelo Poder Público. São 
õrgãos que se mostrando aptos ao 
encaminhamento dos menores. nas es-· 
pecializações insperadas pelas tendên
cias vocacionais, apuradas pelos tes:;es
correspondentes. 

O Sr. Lauro Lopes- V. Ex." pode 
citar. ainda. nossa capital. Curitiba. 
talvez a única cidade do Brasl onde 
não há mendigos. (Muito bem. l 

O SR. ERASTO GAERTNER 
Agradeço a V. Ex." a colaboração. 

Um testemunho elucidativo da efi
ciência do sistema, decorre eloqüente
mente do fato dos estabelecimentos 
industriais reclamarem com insistên
cia os artezãcs e técnicos adestrados 
no aparelhamento assistencial. Mais 
demonstrativa ainda é a noção de que 
a coletividade Ee dignifica com os ser
t•iqos profissionais de médicos. enge
nheiros c advogados, antigos pensio
nistas ~aqueles institutos. 

2! Alarmantemente baixo é. tam
bém. o nosso índice médio de vida. 
no "Grande hospital" de Miguel Pe
reira não poderia ser de outra forma. 
Dentre os limites de 32 e 4& anos pura 
a América Latina, a nossa classifica
ção de 39 anos se afigura deprimente, 
em paralelo com os 62 anos da Amé
rica do Norte. 

Deferindo valor relativo à influênci.1 
dos fatôres clima e meio, justamente 
porque os respectivos papeis na pato
gênese são perfeitamente modificá
veis pelas medidas profiláticas oportu
nas, parece óbvio que os baixos índi
ces médios de longevidade resultam, 
essencialmente, do baixo padrão de 
vida, aliado à insuficiência dos apa
relhamentos de saúde pública. 

Nesse particular não é despropósito 
:reclamar. também, para o Paraná as 
iniciaitvas precursoras no combate à 
lepra, à tuberculose, ao cãnccr. bem 
assim mencionar as suas modelares 
instalações hospitalares, privadas e 
públicas. 

3) O fator imigratório é, por sem 
dúvida, o mais importante no meca
nismo destinado a fomentar a expan
são demográfica. Tôc!as as condiç<?es 
físicas estão aqui reunidas, para cnar 
o ambiente õtimo de receptividade, 
contrastando chocantemente com a SI
tuação calamitosa das popula_ç~s eu
ropéias, neste apõs g~e:r!J-. su;ustro e 
caótico. Havendo terntõrJo, clJma fa- . 
vorável, trabalho angustiosamente so
licitado. liberadedc e fartura. a far:u
ra do nosso interior, isso clama se
nhores. pela a tra;;ão urgente de levas 
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e ln·as de imigrantes, dentre os mi
lhões de almas que a fatalidade histó
ricã não permite mais continuem a 
'iiW!' nos países de origem. 

As opiniões se dividem lamentàvel
mente em face da solução imigrató
ria. l\1:as os opositores mais tenazes se 
apegam afinal nos requisitos da se
leção. 

E' claro que a imigração à "outran
ce·· saia condenável. 

Haverá que selecionar os elemen
tos, evidentemente, segundo a ori
gem segundo as aptidões, segundo as 
condições de saúde, etc., etc. Mais é 
imprescindível que um zêlo excessivo 
na. separação. traindo a repulsa re
calcada ao alienígena, não seja res
ponsável pela nossa preterição nas 
melhores correntes migratórias, em 
fa•:or de vizinhos e concorrentes, já 
nç.oàados na escolha das mais vanta
josas ofertas. 

Quanto a técnicos especializados, 
dos quais o nosso surto industtial 
tanto se poderá beneficiar, os norte 
americanos, sem perda de tempo, se 
adiantam, no encaminhamento para o 
seu pais, sem preocupações de núme
ro mas só de qualidade. 

Quantas indústrias novas poderão 
!'esultar do aproveitamento raciona 1 
das nossas !mensuráveis riquezas? 

Exportadores de matéria prima, até 
qu::mdo ficaremos conformados em 
adc;,uirir a peso de ouro, os produtos 
manufaturados no estrangeiro, com 
os nossos materiais? 

Lembre-se a ótica, somente, como 
uma iniciativa inteligente e prática. 
Quantos laoidadores de cristal. na 
Holanda. na Bélgica, na Alemanha. 
descobririam aqui o habitante ideal, 
para uma vida fa~ta, tranqüila, livre 
e sobretudo tão cheia de promessas 
industriais? 

O Sr. Hugo Carneiro - Muito bem. 
V. Ex.• poderia ilustrar esta parte de 
seu discurso, realmente brilhante . e 
patriótico, informando à Assembléia 
Constituinte que as grandes emprêsa~ 
industriais. que se localizaram, mes
mo na capital da República, hoje es
tão lutando com dificuldades, porqUE' 
os países manufaturistas proíbem a 
1mportação de matéria prima, a fim 
de que sejamos sempre, nêste parti
cnlr..l·, um país colônia. Nêste ponto 
estou de inteiro acõrdo com o nobre 
Representante do Paraná. 

O SR. ERASTO GAERTNER 
Ag-radeço a valiosa contribuicão de 
V. Ex.a. não somente o Par::niã, mas 
os Estados do Sul têm todos larg~ 

expenenc!a do mecanismo e da p!:o-
dução do fator 1mi~<ratório, em todos 
os seus aspectos. 

Penso que nenhum representante 
sulino objetará de encontro às van
tagens da imigração bem planificaaa. 

A América do Norte deve a sua ex
pansão demográfica, que condicionou 
o seu extraordinário progresso, pre
dominantemente ao fomento da imi
gração. Contando 44 milhões de ha-

. bitantes em 1875, tantos quantos con
tamos atualmente, a imigração inten
siva concorreu, eficientemente, par<> 
elevar a população em 70 anos, ao5 
130 milhões dos dias de hoje. 

Tio Sam soube polarisar as gran
des levas de bons elementos, acenan
do-lhes com as riquezas potenciais.. 
com a liberdade e sobretudo com a 
terra, doada aos irnigrimtes. E' essa 
seguramente a política sábia que po
deremos imitar. 

Dir-se-á ingrato oferecer a terra 
aos alienígenas. 

Demo-la, também e primeiro, aos 
colonos nacionais. Dividamos a terra. 
demarquemos e en~reguemo-la, simul
tâneamente, a estrangeiros e nacio
nais. escalonados às margens de es
tradas de penetração, como a do 
Iguaçu. 

Não é tarde para um golpe nos la
tifúndios c para uma reforma agrá
ria compatível com as exigências so
ciais dos dias que correm. 

A terra própria, mais do que tódas 
as literaturas e demagogias, é o úni
co estimulo capaz de fixar os lavra
dores à gleba. 

Há que atender a medidas comple
mentares indispensáveis. 

O transporte fácil, as escolas, "· 
assistência sanitária próxima e vigi
l~.nte e sobretudo o crédito agrícola. 
Sim. Crédito agrícola efetivo e real, 
põsto diretamente às mãos do colo
no, a juro nunca acima de 4% e a 
prazo longo, 15, 20 anos. 

Os financiamentós a j!ll'o.s de 
ag1ota, oficializados pelo propno go
vêrno e propiciados a intermediários, 
ávidos de lucros fáceis, já deram os 
resultados negativos e pouco honro
sos, que ai estão. 

Um programa honesto, planificado 
com decência, sob normas sadias e 
limpas. mesmo envolvendo gastos de 
grande porte não terão caráter de sa
crifício para a União. Nem do pseudo 
sacrifício que a União nunca fêz em 
benefício dos Estados pobres e gran
des, nem do sacrifício real, que está. 
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f!!.Z<:r.do com os territõrios, no custeio 
de quadros burocráticos e em detri

memo da construção de estradas vi-
tal.-; e esquecendo inteiramente o 
únko problem::.. básico que é o da ex
p8.:r>.'J:i.O demográfica. 

O Sr. Hugo Carneiro - Neste pon
te. nãc anoiado. v. Ex.a está fazen
do ~njustfça aos govêrnos dos terri
tóric·s, que têm levado àquelas regiõ~s 

11m ·surto de progresso extraordiná-
:rio. 

O Sr. Gomi 
tir:·~':ta a falar 
ass1illto. 

Júnior - V. Ex.• can
sem conhecer bem o 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Esi:á com a palavra o Sr. Deputado 
Er:,.~:o Gaertner. 

O SR. ERASTO GAERTNER 
"Mas a aplicaçüo de qualquer plano 
ass<ôado. na direcão das boas solu

<;óeE. far-se-á sem OS territórios e 
.sem o aparelhamento custoso que 
ê!e~ impõem. 

Os govêrnos estaduais, conhecendn 
muir<J melhor e prôximadamente as 
pe{;ul!aridades locais. dispondo dos 
:pró;Jrios quadros administrativos, com 
maior nexibil!dade. são os instrumen
tos hábeis e '1ormais para êsses em
pn:f'ndimentos. como já te·;e ocasião 
cdf assinalar. desta tribuna, com 
gr;,nde brilho e competência, o nobre 
rE>_presentante de Mato Grosso, Se-

11hCT Ponce de Arruda. Acrescento'~. 
air.cl~. que Estado algum jamais impe
diu qtte a União construísse vias de 
co:m·il::icações, estabelecesse transpo~
te~. on cuidasse do saneamento, in~
tr~~:io etc. 

Es:;a matéria não comporta. a final, 
ou:ra alternativa: dispondo-se o go
vér~o federal a aplicar qualquer soma 
"'"':. :niciativas úteis, êsses melhora
~1H:tos r~.sultarão muito menos dis
penüiosos, quando executados peios 
;rov~::-nos estaduais, dadas as econo
ir.v .. s apreciáveis CJUe repontam do 
,~pr:·~·eitamento :lo respectivo apare
Ih~t.~entG adtnini~trativo. 

O argumento máximo para justifi
ca::- c. criação dos territórios, aquê;e 
jus'.:.mente de que, pele seu caráter, 
de :<ibu, a Ditadura usou e abusou. 
expJo:-ando as circunstâncias ínterna
ci.:,:.;,;üs, foi o imperativo da c!-efesa 
n:.-c~-J:-.al. a cortina de fumaça. aliás. 
CúlY. que se pretenderam encobri!· 
toaM as inépcias. inclusive a infla
çãi:· da n1oeda. 

?d um recurso cómodo, afinal, pa:-a 
at;.jar quaisquer protestos ou exames. 

:r..'n: .. no li me tang-ae ·• protetor dê,s-= 

acervo imenso de erros e de crimes, 
diabôlicamente perpetrados contra o 
Brasil. 

No caso dos territórios é tão frágil. 
tão infantil a argüição da defesa 
nacional, que na mesa redonda, de 
que participaram os mais eminentes 
representantes das nossas forças ar
madas, tendo-se permitido a um ci
vil esgrimir razões de simples bom 
senso, foi de plano afastada a hipóte
se remotíssima, de que a simples cri
se remotíssima importasse em co
bertura de valia, para as nossas 
imensas áreas a defender. 

Já condenável por inépta teria si~ 
do a petulância do decreto criando os 
territórios, quando se arrogava em 
preparativos teatrais e traia senti
mentos duvidosos em face os vizinhos. 

Considerados os instrumentos mo
dernos de agressão bélica, os seus 
efeHos terriveis, ~m completo des
prêzo pelas cistancias e pelos espa
ços, eis como se e.sboróam as impro
visações autoritárias, de puros efeitos 
cenográficos. ~ 

Já a!irmámos que, ao nosso País, 
só se depara um p:roblema fundamen
tal- o povoamento intensivo e quan
to à questão de nossa defesa, também 
essa será a chave adequada. 

Sómente a multiplicação dos fatores 
humanos permitirá uma cobertura 
sa tlsfatória das áreas ffsicas, no 
aproveitamento c!as riquezas natu
ráis, um desenvolvimento econômi
co e industrial que se nivele com a 
nossa destinação histórica. 

:f:sse é, além de tudo, o único c?.
minho digno, de compreensão huma· 
ni tária e que nos poderá assegurar a 
envergadura internacional, corres
pondente à nossa grandeza geográ
fica. 

Quando afiançamos considerar o 
caso do Iguaçu ;solado dos dema ;.s. 
territórios e, bem assim, quando 
apontamos, levemente, alguns aspe:!
tos d0 progresso do Paraná não fci 
nosso p!:opósito, nem o mais remoto 
de traduzir quaisquer sentimento~ 
regionalistas ou de egoismo. Prefe
rimos tratar do Iguaçu pelo melhol' 
conhecimento. que julgamos possuir 
das suas pecuharidades. E realçando 
os a van~os da civilização em nossa 
terra, apenas objetivamos evidenciar 
melhor a injustiça clamorosa, prati
cada contra o EstaC,o pequeno, cujo 
povo, trabalhador e honesto, tanto 
se esforça por tornar numa grande 
unidade. 
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Da vacuidade estranha de razõ·~~ 
~ensata, concretas e oportunas qu~ 
fundamentassem. no devido tempo, 
a criação dos territórios, passamos, 
ültimamente. a uma verdadeira, inun
dação de literatura encomendada, em 
seródia e impertinente repetição d€ 
motivos improcedentes. 

E' o movimento de legítima defesa. 
dos interessados diretos, nas verbas 
polpudas, com as quais se mantêm as 
máquinas administrativas espeta
culares. 

Lamenta-se, apenas, que a de
fesa atropelada, à última hora, na 
falta de apoio consistente, venha 
degenerando nas injúrias às admi
nistrações antigas. a que estavam 
subordinados os territórios, bem 
como aos representantes que têm 
agitado o assunto nessa Assembléia. 

Tem-se falado em abandono, incapa
cidade administrativa, tanto que até 
as ambições políticas e o patriotismo 
de companheiros nossos foram perver
samente fustigados. 

A baixeza dos impropérios, a sua ne
nhuma serenidade é expressiva dos ins
tintos de algibeira ou digestivos que 
os inspiram. 

Se houvesse abandono do Iguaçu ao 
Paraná não poderia caber responsabi
lidade, governado que foi, dunnte 14 
anos, por um 'Preposto da confiança 
do próprio Estado Novo. 

A menos que a própria Ditadura 
houvesse encomendado o abandono 
para se apoiar, mais tarde, em tão 
escasso pretexto. 

Mas nunca houve abandono nem do 
Paraná, nem 'de Santa Catar-ina, pelas 
zonas incorporadas ao Iguaçu. 

Aqueles Estados, apenas, não fizeram 
milagres, visto que procuraram se;npre 
equilibrar as necessidades com as pos
sibilidades sadias. Ambos, experimen
tam, porém, o mais vigoroso surto de 
expansão econômica, nos últimos tem
pos e, sem otimismos à Dip., aumentam 
dia a dia as possibilidades de desen
volvimento progressivo das suas rique
zas. 

É, talvez, suficiente afirmar que 
POUCOS Esta dos, C :liDO O Paraná, graças 
à sua pró r. ia vitalidade, quintuplica
ram os valores da arrecadação no es
paço de 15 anos. 

Mas ain-da que assim não fôra. As 
condições de adiantamento politico e 
social e cultural, que o emparelham 
com os irmãos mais prósperos da 
União, ao nosso ver conoedem ao Pa
raná, quer autori~ade, quer competên-

cia para continuar ge:·indo a a,dmi::-.is
tração de seu antigo território. 

Eis porque consiüeramos inju.sta. 
odiosa a mutilação do território c_ ue 
nos foi arrancado. 

Já a palavra confortadora do Ge:<e
ral Eurico Gaspar Dutra, empenhada 
pelo candidato, em solene compromisso 
público, assegurou aos paranaenS<>s a 
reintegração do seu território. 

Mas a justiça da reivindicação. ha
verá de ser proclamada nesta Ce..sa, 
pelos representantes de todo o BrasiL 
num movimento superior e unânime. 
de compreensão n::cional e de respeito 
às prerrogativas e aos Direitos legiti
mo·s de cada Estado. 

Ao depois da restauração da Uni ·:e:-
sidade, a reintegração do território. 
Srs. Constituintes, será a outra repa
ração, será o estímulo humano e justo 
à dignidade daquele povo, na sua cora. 
-efetiva e honesta. de engrandece:: o 
Paraná para maior grandeza e mat-~r 
glória do Brasil! CMuito bem; muito 
bem; palmas. O orador é vivame::~.? 
cttmprimentado. J 

O SR. PRESIDENTE - Le-;·o ~.0 
conhecimento dos Srs. Representat:tes. 
que acabo de receber ccmunicacãc 
oficial da morte do Sr. Gualb-er~o 
Villarrcel, Chefe do Govêrno da ?.·J
livia. 

O SR. ACúRCIO TORRES -.Sr-. 
Presidente, peço a palavra, para ap~e
sentar um requerimento. 

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

O SR. ACúRCIO TORRES ('··; -
Sr. Presidente, farei chegar r.s n~ã-os 
de V. Ex." requerimento assinado pe
los ilustres Srs. Nereu Ramos. Hder 
do Partido Social Demot'rá•ico. e 
Prado Kelly, vice-líder da União De
mocrática N acionai. 

Nesse requerimento. Sr. Presiden.t~. 
impetramos de Y. Ex 0 em ata de :.rm 
voto de profundo p2sar pelo inesp-e
rado passam~nto do Chefe do Govêmo 
da República da Bolívia, Senhor Ge
neral Villaroel e c levantamento oa 
sessão. 

Não entramos -- e s~ria defeso m-õ-s
mo que o fizesse-mos - na aprecia
ção dos sangrentos acontecimentos da 
capital da Boliv!a: não entramos 
também, em apreciações sôbre a po
lítica interna daquele país irmão. 

O momento é para que deploremos 
os fatos ocorridos que vêm enlut.ar
um povo irmão e amigo e lasti~ar-

(•) <Não foi revisto pelo orado:-.! 



37-

igualmente, as vitimas ali tombadas e, 
e.ntre elas, o Chefe do Govêmo de um 

· pais, com o que mantemos fraternais 
relações. 

Dou, assim, Sr. Presidente, nestas 
ligeiras palavras, por justificado êsse 
requerimento, que, estou certo. será 
!>em acolhido pela Assembléia Consti
tuinte. (Muito bem; muito bem. l 

O orador envia à Mesa o se
guinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos a inserção em ata de 
um voto de profundo pesar e o levan
tamento da sessão em face do faleci
mento inesperado, em La Paz, do Chefe 
do Govêmo da República da Bolívia, 
General Gualberto Villarroel. 

Sala das Sessões, 22 de julho de 
1946. - Nereu Ramos. -Prado Kelly 
- Acúrcio Torres. 

O SR. PRESIDENTE- Vou subme
ter à votação o requerimento. 

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Sr. Presidente peço a palavra, para 
encaminhar a votação. 

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

O SR. CARLOS MARIGHELA (0
) 

- Sr. Presidente, não move à nossa 
bancada nenhum intuito de opôr ar
gumentos à proposição do ilustre líder 
da maioria. 

Naturalm:mte, como Representantes 
do povo. queremos pesar êsses acon
tecimentos e meditar sôbre nossos 
pronunciamentos. 
s= dúv:da, lamentamos o que se 

passou com o Presidente da R~pú~Ji
ca boliviana, e as ocorrências que en
volveram um povo irmão, ao 'qual só 
nos ligam laços de fra temida de e d() 
estima. 

Do ponto de vista político, porém. -
porque somos essencialmente uma as
sembléia política - precisamos inda
gar .se não nos estamos precipitando 
com o le·;antamento da sessão em ho
menagem ao morto, por certo ilustre, 
por se tratar do Presidente de uma 
República latino-americana, e se não 
se.-ia melhor aguardar os esclareci
mentos, pa::-a saber em que pé foi co
locada a situação na Bolívia. 

, O _que a imprensa diz hoje é que 0 
Pr~dente da Bolívia foi morto pelo 

(") -Não foi revisto pelo ora-dor. 

povo. Trata-se de movimento em ql\() 
o povo participou no prime:ro plano. 
Desejaria, por isso. ler tópicos publi
cados _pos jornais de hoje. a fim de 
que os Representant2s possam aYaliar 
sôbre SP se trata de movimento im
plantado!' de um govêrno, que o nosso 
próprio govêrno venha a reconhecer. 

Não agiremos, acaso. pr2cipitada
mente, levantando a sessão? São pon
derações que a nossa bancada deseja 
faze: neste momento. 

Assim. peço permissão a Vossa Ex
C·2lênc:a, Sr. Presidente. e aos nobres 
Representantes para a leitura de al
guns tópicos que. uma vez tornados 
conhecidos de todos. poderão facilitdr 
nossa posição diante do requerimento 
do eminente líder da maioria. 

Diz. por exemplo. "Diretrizes". em 
seu número de hoje. transcrevendo 
t~legrama que nos chega de Buenos 
Aires: 

"As últimas informações chega
das de La Paz anunc:am que a 
multidão que atacou o Palácio d•• 
Ptesidência conseguiu apossar-se 
do presidente Villaroel ainda vivo. 
embora gravem2nte ferido. 

Abrindo caminho pela fórca. do
minando e desarmando as ·senti
nelas e grupos de defesa do Palá
cio, a multidão arrebentou as 
portas e sub:u até um salão em 
que jazia ferido o· general Villa
roel. atingido gravemente por uma 
bala quando do primeiro encon
tro com os manifestantes, que 
disparam contra ele e sua escolta 
tôdas as suas armas, impedindo-os 
de fugir 

O corpo do presidente, já en
trando em agonia. foi atirado pela 
janela do Palácio à Praça Murillo. 
onde a mult:dão, enraivecida. o 
pisou. delapidando-o. Foi em se
guida, o corpo pôsto num cami
nhão e transportado para o outro 
lado da grande praça, onde pen
duraram os despojos num pos~e 
de iluminação, d-epois de haver 
sido arrastado pelas ruas. em meio 
<le gritos delirantes da multidão". 

Noutro telegrama procedente de La 
Paz, se lê o seguinte·: 

O climax da rebelião vitoriosa da 
Bolivia, que na realidade teve ini
cio na última terça-feira, foi on
tem domingo, à tarde, quando os 
revolucionários assaltaram o pa
lácio presidencial e ali feriram. 



-38-

Villarroel e mataram muitos de 
seus defensores. 
· Os homens que assaltaram o 
palácio foram forçados a lançar 
o corpo de Villarroel aos pés da 
multidão que o aguardava lá em 
baixo. O cadaver do ex-presiden
te foi atirado por uma das jane
las do palácio. E a multidão, to
mando o corpo do extinto presi
dente carregou-o até um poste. 
onde o penduraram. Ali ficou o 
cadaver durante horas. 

Villarroel tinha um avião pronto 
para conduzi-lo a um lugar se
guro, porém os rebeldes ergueram 
barricadas nas ruas e dominaram 
duas tentativas de irrupção do 
grupo presidencial mediante cer
rada fuzilaria. 

Sabe-se que os mortos durante 
o assalto ao palácio fora!n o ca
pitão Waco Bolivian e o Sr. Car
los Seria, êste último primo de 
Villarroel. 

Alguns rebeldes assaltaram a 
Detenção, onde libertaram presos 
políticos e mataram o major Max 
Toledo, chefe dos transportes do 
govêrno de Villarroel. 

Ao que parece foi a adesão do 
Exército aos revolucionários que 
decidiu a sorte do movimento ini
ciado na terça-feira última. Vil
larroel chegou a dirigir um apê
lo aos regimentos motorizados que 
se encontravam sediados fora na 
capital, mas o comando dessas · 
unidades indicou que era sim
pático aos rebeldes. 

Os acontecimentos de domingo, 
ontem, seguiram-se a um sábado 
calmo, durante o qual o golpe fi
nal f oi preparado. 

Villarroel tentou fazer as pa
zes com a oposição, no sábado, 
mediante uma mudança de mi
nistros, coisa que se seguiu às de
monstrações de quinta c sexta
feira, ocasião em que alto número 
de estudantes universitários foram 
mortos. 

A.s primeiras horas da tarde de 
domingo, Villarroel anunciou ter 
renunciado. Porém, a marcha da 
revolução já não comportava um 
alto. Grupos bem organizados, di
rigidos por estudantes universitá
rios e professôres assediaram o 
palácio e finalmente o assaltaram 
com o auxílio de armas capturadas 
na central de polícia e em instala
ções militares existentes em La 
Paz. 

..... 
Ainda outro telegrama de La ?az: 

Os trabalhadores bolivianos or
ganizaram um' govêrno P:ovisório. 
hoje, levando avante a vitoriosa 
revolução, durante a qual o pre
sidente Gualberto Villaroel foi 
eliminado e seu corpo pendurado 
a um poste da capital bolh-iana 
ainda banhado em sangue. 

Trabalhadores armados e estu
dantes universitários patrulham 
as ruas, mas, a cidade está em 
calma. O jovem regime revolu
cionário apoiado pelo Exército 
aparentemente está controlando 
absolutamente a cidade, e já anun
ciou que convocará eleições g'.!rais 
para o mais breve possível. 

Fiz, Sr. Presidente, a leitura dos 
tópicos acima, a fim de que nos pos
samos esclarecer. 

Trata-se de movimento em que o 
povo participou e nós aqui, corno As
sebléia política que somos, não pode
remos estar atentos sómente ao fato 
de ~e- t.ratar de homenagem à memó
ria de um Presidente que foi morto, 
mas precisamos encarar a própria si
tuação do povo boliviano. E se êste 
movimento é justo, se cabe ao povo 
lançar mão cl.as armas quando um 
govêrno não satisfaz, quando está con
tra a lei, quando oprime seus juris
dicionados, quando não lhes concede 
as liberdades públicas; se cabe aos 
cidadãos o direito de reação, como nos 
poderíamos anteceder .no julganíen
to desse movimento? Vamos supôr 
que estejamos mal informados, que 
não seja manifestação de trabalhado
res, que não represente urna aspiração 
popular. De uma forma ou de outra, 
impõe-se à Assembléia atitude pru
dente e sensata de saber pesar sua 
posição política. 

A bancada do Partido Comunista 
prefere colocar-~e ao lado do povo, e, 
corno não possui:nos seguro conheci
mento das ocorrências desenroladas 
naquede país, não estamos dispostos 
a dar nosso voto a uma homenagem, 
baseada em informações que poderão 
ser falsas. 

Por isso, de antemão, · declaramos 
que, em face dos acontecimentos bo
livianos, a nossa posição é de reser
va. diante do voto proposto pela ban
cada do Partido da maioria. 

Pediamos a atenção dos ilustres Re
presentantes, no sentido de medita
rem profundamente sõbre a homena
gem que se propõe prestar a Assem-
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blêj;; ao Presidente morto, porque a 
RO~ã ;'osição, nas condições em que 
110~ :-nc:ontramos dentro do Brasil, só 
pod~ oer a de homens que estão, sin
ceY;:;. :; patrioticamente, devotados à 
oan~~~~ democrática, no momento em 
que H:tvidamos todos os esforços no 
sent1ào de conseguirmos uma Cons
titmc:.'.o verdadeiramente democrática 
e ç:q::ressista para a nossa pátria. 
Ero.. o que tinha a dizer (Muito 'bem. 
Pa!?Yi.r..S r. 

G SR. PRESIDENTE - Levo ao 
con:C,:-c:mento do nobre Representan
te -t:u-: a Mesa recebeu o requerimen
to J;'(•rque o Regimento Interno prevê, 
.sejam prestadas homenagens a Chefes 
de E.-,;:ado de Nação amiga. 

Nf>ias condições, submeto-o a votos. 
O Srs .. que aprovam, se consigne 

~n~ r~i:.:: .. um voto de pesar e o levanta
mem.:: da sessão. em face do faleci
me:r.;0 inesperado do Chefe do Go
vêr:w da Bolívia, queiram levantar
.se. ~?a usa) 

!:S-ci aprovado. 
O SR. NESTOR DUARTE - Se

·l:thc.~ Presidente, peço a iJalavra, pela 
orót·r.:-:. 

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

O 5R. NESTOR DUARTE (Pela 
o1·dc;-.) - Sr. Presidente, peço a V. 
-E.x.'· ~eja consignado em ata que me 
abs1ive de votar, diante de aconteci
men;:.s cuja significação desconheço. 

G SR. PRESIDENTE - V. Ex." 
se!·i: ~'; endido. 

:E;;-: ·;:sta da deliberação da Assem
'hlé:t<" ·:ou levantar a Sessão. ma.rcando 
· p:u·~, ;, de amanhã, o seguinte 

ORDEM DO DIA 

~-:it,!<..TÉRIA CONSTITUCIONAL I 

Deixaram ele comparecer 80 
.õ~nhores Representantes: 

?artido Social Democrático 
# 

.!.:. :-!1azonas: 
I.,-r :0oldo Peres. 

~:-.rá: 

}~;.plhães Barata. 
?:::.ui: 

:=:~ :;:: alt Leite. 
. 3: t-: :':·cela Pacheco. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
_1\.lmeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
José Vare!a. 

Paraíba: 
Jandui Carneiro. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Ferreira Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alag·oas: 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 
Aloísio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

Espírito Santo: 
Henrique de Novais. 
Eurico Sales. 
Asdrubal Soares. 

Rio de Jan:::1ro: 

Pereira Pinto. 
Amaral Pe!.xoto. 
Carlos Pinto. 
Paulo Fernandes. 
Bastos Ta vares. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Juscelino Kubitschek. 
Pedro Dutra. 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libânio. 
Rodrigues Pereira. 
Lair Tostes. 

São Paulo: 
Cirilo Júnior". 
Gcfredo Teles. 
Noveli Júnior. 
Antônio Feliciano: 
Martins Filho . 
Silvio de Campos. 
Jose Armando. 
Lopes Ferraz. 
Sampaio Vidal. 
Honório Monteiro. 

Goiás: 
Pedro Ludovico. 
Diógenes Magalhães. 

Mato Grosso: 
Argemiro Fialho . 



Paraná: 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 
Aderbal Silva. 
Altamiro Guimarães. 
Roberto Grossembacher. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Getulio Vargas. 
Brochado da Rocha. 
Eloi Rocha. 
'I"eodomiro Fonseca. 
Antero Leivas. 
Bayard Lima. 

· União Democrática Nacional 

Piauí: 

Coelho Rodrigues. 
Gentil Barreira. 
Edgar de Arruda. 

Alagoas: 

Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Válter Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 

Dantas Júnior. 

Minas Gerais: 
Magalhães Pinto. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
Mário Masagão. 
Romeu Lourenção. 

Goiás: 

Domingos Velasco. 

Pariido Trabalhista Brasileiro 

'São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Hugo Borghi. 

Guaraci Silveira. 
Pedroso Júnior. 
Eusébio Rocha. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
Jaci Figueiredo. 

-~o-

Pa1·tido Popular Sinàicalistc: 

Pará: 

Deodoro Mendonça. 
Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Levanta-se a sessão às 16 ho
ras e 50 minutos. 

DOCUMENTO CU,TA PUB~ICAÇAO 
FOI SOLICITADA PELO SR. RE
PRESENTANTE" G E R C I N O DE 
PONTES. 

Ilrno. Sr. Presidente da Com<·ssãc
de Marinha Mercante- Nesta. 

Estamos de posse do oficio de Vos
sa Senhoria, n. 0 6:05522, de H à o 
~orrente, remetendo-nos, por cép:a, o 
oficio que o Diretor Geral da &~ee
taria da Assembléia Consti~uülte, 
Dr. Adolfo Gigliotti, encaminhc•.l a 
essa Comissão um requerimento em 
que o Sr. Deputado Gercino Pontes 
solicita informações sôbre as razões de 
ordem nacional, que pre·;alece~a,m 
para que esta Emprêsa fõsse auto:·i
zada a restabelecer a sua linha à~ nr.
vegação para a Europa. 

Tendo dispensado ao assunto aten
ta consideração, apressamo-nos -=m 
transmitir a V. S. as inform:M;ôes. 
pedidas. 

DESPACHOS DO SR. ENG. CE:::PE 
Como é do conhecimento dessa Co

missão, mantinha o Loide Bra.>ilei.ro 
um serviço regular de cargas e pas
sageiros, para o norte da Europa. com 
escalas pelos portos de Lisboa. Lei
xões, Havre, Antuêrpia, Roterda.."n e 
Hamburgo. Apesar de tõdas as ~"!cis
situdes com que durante muito <;empo 
lutou, conseguiu a Emprêsa vencer 
tôdas as dificuldades e firma~ em 
boas bases. os créditos da linha. c que 
era sem dúvida nenhuma de reaL tm
portãncia,. não apenas do pont.Q de· 
vista econômico-financeiro ( a re-· 
duzir a saída de ouro do pais. re!,Ke
sentado por fretes e passagens; õ -
intervir, como elemento mode:-ador 
no mercado de fretes, impedi!:do a 
elevação das taxas a níveis que p:;des
sem afetar a nossa exportação •. :r.~~'> 
também do ponto de vista poü:ico .. 

Ora, essa linha, que já conta•·a. :1.:a1s. 
de vinte anos de existência e qu,; re
presentava uma apreciáv~l cm:q;.::;;;a 
incorporada ao patrimõmo de :·:~I!-
zações do Loide Brasg_eiro. C 0 ~.;:!-
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-ru:::::o, ao mesmo tempo, magnífica 
escs::. de trabalho da Empr~sa parã 
a f<'r:>ução de pessoal técnico e espe
cia2:-:;zdo~ foi suspensa no coznêço das 
hosti;:dades na Europa. 

Te!';ninada a guerra e cessaào, em 
ma:-ço, o acõrdo da UMA. procurou a 
Din;:.o:ria do Loide Brasileiro, porque 
er:;. t ê do interêsse do país e da Em
prés..o;. :-estabelecer a linha européia 
G, ··?edro II,, que estava mal colo
cace :1a linha costeira, onde sempre 
deu prejuízo, era uma das unidades 
indicc.das para o serviço transatlàn
·ticc·. O "Alte. Jaceguai", que estaYa 
en1 ..:-.b!·~. nas Oficinas de Mocanguê 
e q~;e não é apropriado para a cabo
tage:!1. foi também escolhido para a 
linh:-, Rio-Lisboa. 

O :-~patriamento de brasileiros e 
a vo!ca de estrangeiros radicados no 
})?~!s -e que se encontram retidos na 
EI>rc.pa, por falta de transporte. in
fluir:;m também muito no restabele
címe~;:o da linha européia. 

~"'" não ficaram prejudicados o~ 
seJ.·;;jçc..s de passageiros entre portos 
bra.sDeü~os. os quais sãg feitos con1 as 
se~é:S:: tes unidades: 

"Pedro I" - Serviço regular entrt: 
o Rio. Sahador e Recife. 

"Parã"' e •·cte. Riper' - Serviço 
regular entre u Rio, Belém e portos 
intermediários. 

"Duque de Caxias", "Campos Sales··. 
"Cuiabá" e "Almtc. Alexandrino''. 
(em reparos 1 - Ser\' iço regular en-
tre Santos, Manáus e portos inter
lnediãrios. 

"Comte. Capela" - Serviço regu
lar entre Rio e Salvador. 

Quanto ao serviço de cargas, n5.c 
há atualn1ente congestionamento na 
eabotagem. já sendo comum naYios 
Yiaja!:em co1n cargas incompletas. 

' Acreditando que as informações ora 
prestad2.s esclare<;arr.. suficienten1ente 
as razões pelas qu2.is a administração 
cta Emprêsa reiniciou os serviços para 
a Europa r ali:is de forma que aind::. 
está muito 1c.:nge de corresponde!· au 
que coll'\·inha fôsse feito 1. n.presen
tamos ·a V. S. as nossas 

Atenciosas saudações Ass.) Cte Au
f/USto do Amaral Peixoto Júnio,·. Di
retor. - Confere ccn1 o origh1al. 
Jacir Guecles. Pela cópia. - 1t. 
Lucas. 



110." Sessão, em 23 de Julho de 1946 
PRESID:f:NCIA DO SR. ~IELO VIANA, PRESIDENTE 

As 14 horas. comparecem os Se
~1hores. 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Hugo Carneiro. 

Pará: 
Nélson Parijós. 
João Botelho. 

Piauí: 
Areia Leão. 

Rio Grande do Norte: 
Dioclécio Duarte. 
Valfredo Gurgel. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
Janduí Carneiro. 
Pernambuco. 
Agamern."lon Magalhães. 
Jarbas Maranhão. 
Gercino Pontes. 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 

Bahia: 
Lauro de Frei tas . 
Fróis da Mota. 

Espírito Santo: 
Ari vana. 

Distrito Federal: 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 
Alfredo Ne·;es. 
Amaral Peixoto. 
Heitor Collet. 
Brígida Tinoco. 
Miguel Couto. 

Mia as Gerais: 
Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro . 
Wellington Brandão. 
Augusto Viegas. 
Olinto Fonseca. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Antônio Feliciano. 
José Armando. 
Horácio Lafer. 
Alves Palma. 

Goiás: 
Dario Cardoso. 
João d'Abreu. 

Mato Grosso: 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 
Roberto Glasser. 
Lauro Lopes. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 

Otacilio Costa. 

Rio Grande do Sul: 
Daniel Fáraco. 
Sousa Costa. 
Glicério Alves. 
Nicolau Vergueiro. 
Herófilo Azambuja. 

União Democrática Nacion~.: 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Piauí: 
Matias Olímpio. 
José Cândido. 
Antônio Correia. 
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Rio Grande elo Norte: 
José Augusto. 
Aluisio Alves. 

Pamiba: 
Aàalberto Ribeiro. 
Vergniaud Vanàerlel. 
Jo•é Gaudêncio. 
João Agripino. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro. 
Pernambuco. 
Alde Sampaio. 

Sergipe: 
Heribaldo Vieira. 

BalLia: 
Nestor Duarte. 
João Mendes. 

Espírito Santo: 
Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 
Euclides Figueiredo. 
Jnrandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
José Bonifácio. 

São Paulo: 
Plínio Barreto. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 
Jales Machado. 

Ma to Grosso: 
Dolor de Andl·ade. 
Agrícola de Barros. 

Santa Catarina: 
Tomás Fontes. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 

Uinas Gerais: 
Ler! Santos. 

Partido Comunista do Brasil 

Bahia: 
Carlos Marighela. 

Distrito Federal: 
Mauricio Grabois. 
Batista Neto. 
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Rio de Janeiro: 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 

Rio Grande do Sul: 
Abilio Fernandes. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
J aci Fguciredo. 
Daniel Carvalho. 
Felipe Balbi. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido DemocTala Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 

Partidv Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: 
Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE -Achando
se presentes 95 SenJ10res Represen
tantes. declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (1. 0 Su
plente, servindo como 2. 0 Secretário> 
pl"ocede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE 
cussão a ata. 

Em dis-

O SR. PRESIDENTE Não ha-
vendo quem peça a palavra sôbre a 
a ta, encerro a sua discussão e vou 
submetê-la a votos. <Pausa.) 

Está aprovada. 
Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. LAURO LOPES (2. 0 Secre

tário, servindo como 1. 0 ), procede à 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramas: 

Do Diretório Estadual da União 
Democrática Nacional, Seção do Pia·uS: 
-. apresentando votes de pesar pelo 
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falecimento do Senador Esmaragdo 
de Freitas. - Intei-rada. 

Dos Srs. Almir Correia e Leão Ma
·rinho, apresentando condolê:Jcias p_elo 
falecimento do Senador Esmaragdo de 
Freitas. - Inteirada. 

Do Presidente da ··Frente Demo
crática Estudantil", apresentando 
votos de pesa:r pr,Jo falecimento do 
Senador Esmaragdo d~ Freitas. -
Inteirada. 

Avisos: 
Do Sr. Ministro da Viacão. trans

nütido as informações solic"itadas pelo 
Deputado Café Filho no Requerimen
to n. 0 213. de 1946, refer!"nte ao ser
vidor dos Correios e Telégrafos - jor
nalista S:indoval Carlos Valderlei. -
.Ao requerente. 

Do Sr. Ministro da Viação. e:·,·a
minhando as infonnacóes solictadas 
pelo Senador Carlos Prestes, no Re
oucrimento n. o 230. de 1946, sõbre os 
irwtivos da censura. que vêm sofren
do os telegran1as e cartas dirigidos aus 
Senhores Representantes. - .4o re
querente. 

INDICAÇÃO N. 0 197, DE 1946 

Sugere ao Poà er E:cecutivo a 
reabertura das agências postais nas 
Vitas de Quixariú c Grangeiro, 
municípios de Campos Sales e Ca
ririçu. Est_ado do Ceard, e agé;c
cias telefônicas na Vila de Con
ceicão do Cariri, e cidades niauie:<
ses ·de Fronteiras e Pio IX·. 

Requeremos que sejam sugeridas ao 
Poder Executivo, por intermédio da 
Mesa, as s-eguintes providências rela
tivas aos serviços postais e telegráfi
cos do Nordeste: 

al a reabertura das Agências pos
tais, outrora existentes nas Vilas de 
Quixariú e Grangeiro, sedes dos dis
tritos de iguais nomes, pertencentes 
aos Municípios de Campos Sales e 
Caririaçu, no Estado do Ceará; 

bl a instalação de Agências Te
lefônicas na Vila de Conceição do Ca
riri, ligando-a a Brejo Santo, na ci
dade de Quixará, ligando-a a Crato, 
do Estado do Ceará. e nas cidades 
piauienses de Fronteiras e Pio IX, 
ligando-as a Campos Sales. 

Justijicaçcio 

Não se compreende que quando es
tamos em uma época de franco in
cren:ento dos meios de comunicação, 
sejam fechadas Agências postais em 
localidades longínquas, que não cies-

frutam de outros beneficios dos p?de
res públicos. 

Quixariú, outrora São Domingos, e 
Grangeiro, outrora Junco, são dois 
distritos popúlosos e mui distantes dos 
Municípios sedes de repartições pos
tais e telegráficas. 

Por que não proporcionar a êsses im
portantes núcleos rurais ao menos 
êsse pequeno melhoramento, reabrln
d?, imediatamente, as aludidas Agên
cias. em boa hora ali instaladas, Jr.as 
::1felizmente fechadas? 

Qurxará é uma cidade sul-cearen
se. sede de têrmo judiciário e Mu
nicípio, que dispõe de futurcsa vida 
agr ... cn:.::t e comercial. Dista da sede 
da respecti,·a comarca, que é Crato, 60 

· quilõm .. ros. vencidos sempre com 
inaudita C:ificuldade, em vista da fal
ta de cstr:tdas de rodagem naquela 
despr-Psada região. 

O povo daquela localidade, ancioso 
pela oportunidade de fica!' em comuni
cação telegráfica com as demais ci
dades do país, prontificou-se a co-n
correr cem a post.cação e a casa da 
Agência, m::~s. a Diretoria Geral dos 
Correics e Telégrafos. apesar de pro
cessado o pedido, com o orçamento e 
detalhes precisos, o certo é que até 
hoje não deu passos a respeito.' 

Pio IX e Fronteiras encontram-se 
em idênticas condiçõ-Es. sendo de sa
lientar que aquela cidade é. além de 
sede de Munidpio, a de uma das Co
marcas do Estado. 

Conceição do Cariri. antiga Porteira. 
é uma Vila de ativo comércio, encra
vada em região das mais férteis do 
Nordeste, e que. só per muito desca~o 
~las coisas de inte:rêsse público, em 
nos~o país, se admit€ que não seja 
p:-o':id~, de ligação telegráfica. 

Sala das Sessões, em 23 d julho c!e 
1946. - Alencar Araripe. 

r;,nrc,\çii.o N.0 198, DE 1946 

Sugue ao Poder Executivo con
siderar estabelecimentos federais 
todos os Coléqi.os instalados em 
tõdas as capitais do pais. 

Por intermédio da Assembléia Na
cional Coru;titulme, nós, os represe•
tantes da Nação, Bbaixo firmados, in
dicamos ao Poder Executivo :]Ue, atra
vés do Ministério da Educação e Saú
de, verifique a possibilidade de apro
veitar a sugestão t1.1s congregações de 
todos os Colégios Estaduais, in~talado> 
em tôdas as capitJ.!s do pais, no sen
tido de que os m~smos passem a se:r 
estabelecimentos ~-~derais, conkrme 
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sempre se repucou mister em funçã::> 
do seu rendimento, eficiência, desen
volvimento. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 
1946. - Assinam: M"edeiros Neto. -
José Maria. - Teixeira Vasconcelos. 
- Walfredo GurgeZ. - Lauro MOnte
negro. 

A imprimir. 
REQUERIMENTO !;.0 300, de 19·16 

So"iicila infonna.çõe·~ detaz:z.cdr-s 
da Mesa, ou da Secretaria, da As
sembléia constituinte, sô'Jre re
quisições feitas, para seus servi
ços, de fun.cioná'f1:os do e=:t:nto 
Departa_mcnto Nc.cional do Café. 

Requeiro informe a Secretaria o se
guinte·: 

1.0) se n-ela Me:a ou S2-eretatis. d..i. 
Assembléiâ Constituinte foram ·equi
sitados funcionários de Depa,tamento 
Nacici!lal do Café para S·2us se:r·.iços, 
No case afirmativo, qual:. êsses fun
cionários, seu~· nom2s, títulos. etc? 

2.0 ) que cargos êsses func!on:'l.rios 
exercia1n no Deparamento de origen1, 
quanto pe:-c<~biarn, que lhes foi pa.g-u 
na Assembléia e em que seção serviam 
ou servem? 

3.o) se, .extinto o D·epartama:~nto 
êssss fu~·:icnários f.:>ram ài.:pensadc·-; 
ou se continuam à dispcs\c:ão da MPS:t 
ou de alguma Sec::etaria e se por isso 
recebem alguma remuneração e qu~ 
snviços executam? 

Sala cas sessões, 22 de julho de 
1S46. - Café Filho. - Ate-ndn.sc. 

o Sr. Gabriel Passos encaminhou à 
Mesa telegrama do Sr. Pedro Aleixo, 
referente à perspectiva de expropria
ções a que estão sujeitas famílias do 
Município de Resplendor, Estado de 
Minas Gerais. -Inteirada. 

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a leitura do expediente. 

O SR. JOÃO ME!I.'DES -Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representaz;_te. 

O SR. JOÃO MENDES CPela or
dem) - Sr. Presidente. Srs. Consti
tuintes, valendo-me da liberalidade da 
Mesa, que permite uma lista suple
m;mta.r de oradores, e aceitando-a co
mo fato consumado, venho atender a 

U!n 2.pêlo da Associação Imobiliária 
<.ia Bahia. 

Há dias, o nobre Deputado Sr. Alio
mar Baleeiro recebeu um ofício em 
{lue essa entidade pedia a S. Excia. 
emprestasse o prestígio da sua palavra 
à defesa da classe dos proprietários 
ê..c i.:nó\·eis urb~nos. 

O Sr. Deputado Aliomar Baleeiro 
encaminhou ao Sr. Ministro da Jus
tiça. po!· intermédio da Mesa, o me
morial daquela instituição. Recebo 
agor::t. da mesma um apêlo e ven..>w 
dei-icbrigar-me da incu1nbência. 

Srs. Constituintes, é preciso que vol
vamos as vistas para a injustiça cla
morosa que ccorre de referência aos 
propriet:':.rios de imóveis. Enquanto 
o preço de tôdas as utilidades cresce 
vertiginosamente, constrange-se o pro
prietá:rio de imóveis a estacionar a sua 
renda. E verifica-se absurdo muito 
maior. que toca ás raias de verdadeira 
calamidade: pequenos propriet:i.rios, 
auferindo renda que mal basta á sua 
subsistência, são obrigados a man
ter os alugueres de seus imóveis, en
quanto os p::eços das demais u.tili
dades se elevam, de tal modo que se 
estabelece o desequilíbrio na sua vida 
finaJ,ceira. determinando uma situa
ção de fome. 

Sr. Presidente, uma espécie de res
peito lnur.ano se vem C!iando para nós 
reprt'senta:1tes, porque só se entende 
que estamos defendendo o povo quan
cl_o cerremos em socorro da classe pro
letária. Somes, aqui, representantes 
não de uma classe, mas de tôdas as 
classes. Recebemos o voto do prole
tariado, dos proprietários de imóveis, 
dos ca.pitalistas, dos industriais. e só 
cumpriremos a rigor nosso dever se 
defendermos os direitos de tôdas essas 
classes. 

Permi:o-n1e sugerir o. o Sr. Minis
t~o da Justiça que, ao elaborar a no
va lei do inquilina to, tenha em vis
ta a classe dos pequenos proprietários 
e aõenda ao princípio de justiça, que 
manda tratar desigualinente a desi ... 
guais. porque, realmente, não é pos
sível dar a viüvas, a menor€s, a in
capazes, que dispõem de renda mini
ma p::u·a sua subsistência, o mesmo 
tratamento dispensado aos proprietá
rios de arranha-céus. 

O S1·. Euclides Figueiredo V. 
Ex.•. ccrajosa:::nente, toca num dos as
pectos 1nais delicados da questão, e 
peço licença para louvá-lo. 

O Sr. Hugo Carneiro - S. Ex.~ 
está feril1do um pente que pela pri-
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m€ira vez é ventilado no Parlamen
to. ~ preciso a coragem cívica que o 
ora do:- selnp!"e tem den1onstrado par.:l 
fazer justa defesa dos pequenos pro
prietários. Estou de pleno acõrdo com 
S. Ex.a. 

O Sr. Euclides Figueiredo - Tam
bém estou de pleno acõrdo. O nobre 
orador abandonou o aspecto dema
gógico para encarar de frente o pro
blema. 

O Sr. Hugo Carneiro - Devo sa
lientar que o deputado Arruda Câma
ra foi um dos primeiros a fazer a de
fesa dos pequenos proprietários. 

O SR. JOAO MENDES -Os Srs. 
Constituintes dando-me a honra de 
seus apartes propiciam-me afirmar que 
:10 balanço que contantemente faço das 
minhas qualidades e dos meus defeitos, 
re.colho uma qualidade que muito me 
conforta, a coragem de iD.compa
J;ibilizar-me. Não faço questão nem 
tenho· receio que isso aconteça, tôda 
vez qne me julgo no dever de cumprir 
uma obrigação, como agora sucede. 

O Sr. Euclides Figueiredo - Cum
prindo criteriosamente. 

O Sr. Arruda Câmara - E fazen
do justiça. 

O SR. JOAO MENDES Srs. 
Constituintes, permitam-me dizer-lhes 
que essa atitude me tem valido a pe
cha de direitista, que se costuma atri
buir, aliás, a todos aqueles que se co
locam no centro. Ente!!do que todos 
os regimes que se distanciam do cen
to, incl:!n2.ndo-~e para extrema c!irei
ta ou extrema esquerda, são suspei
tos; e não tenho dúvida em afirmar 
que os problemas honestos de um e 
outro iado têm suas soluções no regi
me democrático, do centro. 

O Sr. Arruda Câmara - Permita
me um aparte: V. Ex. a devia ainda 
~r focalizado· um asnecto interessan
tissi.'llo da questão. Ã Santa Casa de 
Misericordia desta capital e as dos 
vários Estados, além de outras asso
c:ações d-e bene-fi~ência. mantêm, corJ.l 
os alugueis das suas casas, hospitais, 
orfanatos e instituições de amparo so
cial, cujo custeio se elevou, pelo alto 
nív~l de vida, e ao qual não poderão fa
zer fac-e se não houv-er razoável au
mento nos alugu2is dessas casas. Em 
Pernambuco, os próprios inquilinos já 
tomaram a iniciativa dêsse aumento; 
o Sindicato Assucareiro majorou, êle 
mesmo, expontaneamente, o aluguel do 
)lrêdio que ocupa, de propriedade da 

Santa Casa, de 8 mil cruzeiros para 
vinte e quatro mil c1·uz~iros mensais. 

O SR. JOAO MENDES- Agra:ie<;" 
o apoio dos apartes de VV. EEx.as 

Constata-se, ainda, o fato dos pro
prietários honestos ssrem sacr'.fica
dos, enquanto os deshone<tos sã·> be
;neficiados, porque a exigência da lei 
absurda concorre para que sejam· efe
tuados recebimentos per fora, sob a 
forma de luvas, e outras fraudes. 

Sr. Presidente, cspe:o C!Ue o Senhor 
Ministro da Justiça, atendendo às ra
zões do memorial que lhe foi remeti
do por intermédio da Mesa e a reque
rimento do Sr. Deputado Aliomar Ba
leeiro, volva suas vistas para a situa
ção que acabo de expor e procure en
contrar em lei justa e humana, equi
líbrio entre os interesses de locatá
rios e lccadores, e, sobretudo, encare 
a situação especial dos pequenos pro
prietários,· a que acabei de me refe
rir. <Muito bem; palmas) . 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. PRADO KELLY (Pela or
dem) ( •) - Sr. Presidente, a pro
pósito dos recentes fatos ocorridos 
em Campos, no tocante à exploração 
dos produtores de açúcar, acabo de 
receber êste telegrama, de que desejo 
dar conhecimento à Casa: 

• 
Sindicato Indústria Açúcar Es-

tado Rio Janeiro tem satisfação 
transmitir na íntegra ilustre depu
tado seguinte telegrama env1<ou 
Sr. Presidente: "Sindicato In
dústria Açúcar Estado Rio Janei
ro reunido hoje, tomando conhe
cimento ofíelo Cel. Arquimínio 
Pereira, adju:1to Comissão Abas
tecimento, referido telegrama an
terior, nomeou comissão entender
se com mencionada autoridade 
que, gentiimente, se prontificou 
comparreer sede sindicato, onde 
se encontrava reunida quasi tota
lidade repre-sentantes indústria 
açucareira fluminense e ai trans
mitiu instruções recebera Presi
dente Comissão Central Abaste
cimento, sentido efetuar compras 
a~,:úcar base preço cento e vinte 
cruzeiros, por saco, na usina. Foi 

( •) Não foi retisto pelo orador. 
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apro..,.ada orientação acatar or
dem emanada Sr. Presidente Re
pública referente citado preço, em
bora. inferior ao determinado êsse 
Instituto. Tendo sido salientada 
ao Sr. Ce!. Arquiminio Pereira 
situação compromissos vendas eíe
tuadas anteriormente, sem preço 
fL'tado, pelos produtores, S. Ex." 
afirmou já. ter feito idêntica res
salva comunicação dirigida Co
missão Central Abastecimento, da 
qual deu imooiata ciência. Sind!
cato Indústria Açúcar Estado Rio 
Janeiro nã<i pode de!xa.r de per 
em r.l€VO o elevado espírito d~ 
cooperação qu~ o oel. Arqu'.m:bnio 
PeJ eira vem demonstrando dêsd~ 
o início, para uma. solução sati-
fatória dêsse moment.oso assunt.o 
e atend;,r os legitimas inte:êS!".eS 
da lavoura e da indústria açúca
reira sem sacrifício dos centros 
coruumidores. Ne-ssas aten-~i=s 
saudações. Jt!!ião J o:e;e Nogueira, 
Pr·esidente. 

A questão, Sr. Presid~nte, é -eal
mente de especial importância p3Ia 
a indústria fluminense. A banc:W.a 
ud&.''lista do Estado do Rio de Ja'leiro 
jâ di!igenciou no sentido de colhe::
dados necessários a poder formula:-. 
tla tribuna, juizo sóbre o assunto. 

Senhor Presidente: O Sindicato In
<Wstria do Açúcar do meu Estado 
encerra, na sua. parte final, juizo de 
confiança em relação aos atos que 
venham a ser p:aticados no sent'do de 
resolver a crise que se depara naque
~e m'Jnicipio. Junto meus votos. Se
nhor Presidente, aos dos produtore., 
daquele Estado, com a esperanço. d~ 
Ter, em breve, resolvida sati~fa~na
mente a questão. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. MOTA NETO - Sr. Pre
ddente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. RESIDENTE- Tem a pa
la.vra o nobre R"present?.nte. 

O SR. MOTA NETO (pela OTd"rn·· 
- Sr. Presidente. Srs. .Constituin
tes, nesta Assembléia, fci focalizada 
a situação política do Rio Grande do 
Norte. E como a zona Oeste de meu 
Estado, notadamente Mossoró, assistiu 
às agitações e ao desespero ~ nossos 
adversários, no intuitc· de forjar, na 
opinião pública, na imprensa e no 
Parlamento, frente à.s autoridades, um 
estado de coisas que não é verdadeiro. 
assomo esta tribuna. 

La, no Rio Grande do Norte, mi
nhn. atuação política se desenvolve 
na cidade de ~.!ossoró, em que nasci 
se estende por tõda a zona Oeste,_ 
hoje campo de expe!·imr:ntaç1io revolu
cionária das "Oposições Coligadas". 

Como os ho:nens públicos têm o 
dever de vir à impr..f'nsa ou ao Par
lamento dar contas de s2us atos, re
solvi solicit~r o pronunciamento de 
u1n homem L'1sUspeito, sincero, ho
nesto, leal e de real prestígio em Mos
será. o Sr. Amâncio Leite, advogado, 
antigo Prefeito· municipa!, ex-depu
tado estadual, pelo Partido chefiado 
pzio Sr. Café F-ilho. 

O Sr. Am.lncio Leit~. em carta de 
10 do corrente, diz o seguinte: 

"Mossoró, 18 de juL"!Jo de 1946. 
Dustre deputado Mota Neto: 

Nesta. 
Recebi a sua carta datada de 

16 do corrente c atendendo a 
solicitação que, na mesma, me 
faz, respondo-a pela maneira se
guinte: 

Quanto ao 1. 0 item: Ao meu 
julgamento, a atuação política do 
nobre amigo. desde que iniciou 
suas atividades como Prefeito Mu
nicipal até o presente, tem sido 
sinc<·ra, com elevação de vistas 
e · sobretudo de moderação e to-
lerâllcia. --

Quanto ao 2. 0 : Não tenho noti
cias de nenhuma arbitrariedade 
de qualquer natt;reza levada a 
efeito por slla pessoa, ou con
sumada com o seu plácito ou in
sinuação. 

Com referência ao- Dr. José Ni
codemus. atual delegado Regio
nal, tenho ouvido lhe fazer as 
mais fortes acusações per adver
sários politicos Sl'Us. filiados aos 
quad~os partidários da U. D. N. 
e P.R.P. ou melhor'das "Opo
sições Coligadas''. 

Tenho. entretanto a dizer-lhe 
que ao meu ver, a campanha 
movida insistentemente contra o 
Dr. Nicodemus é por demais exa
gerada. Carece mesmo de funda
mento. Nasce. em verdade, · da 
confusão e do apaixonamento po
litico em curso no momento e da 
natural irritação e malícia par
tidária, a que infelizmente :são 
arrastados os homens mais sensa
tos e prevenidos. 

Exerço tõdas as min..'las ativi
dades e moro aqui em Mossoró. 
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E, com franqueza, s~m a menor 
intenção de ser agradável ou de
sagradável a quem quer que se
ja, digo-lhe que nunca presen
ciei nem cheguei a conclusão exa
ta de que o Dr. José Nicodemus 
haja cometido, no exercício de 
suas funções, os desatinos pro
palados pelos seus adversários po
líticos expostos em vistosos car
tazes na via pública e na Im
prensa. 

Conheço e tenho informações 
de alguns casos praticados por 
agentes de policia e policiais, à 
sua revelia, e nesses lhe apon
tam como instigador direto e res
ponsável, quando êle nem siquer 
teve ação e conhecimento. 

Quem ocupa um cargo de des
taque na administração pública, 
seja o de Interventor, Diretor de 
Departamento, Prefeito, Delegado 
Regional, é, muitas vêzes, acusa
do de atos que jamais imaginou, 
instruiu ou mandou praticá-los 
e que geralmente acabam pesan
do sôbre as suas pessoas simples
mente pela natureza da função 
que exerce. · 

Quanto ao 3. 0 e último: E' f~
to notóriamente sabido pela opi
nião pública de todo o Rio Gran
de do Norte, notadamente de 
Mossoró e Natal, que do princí
pio ao fim do govêrno do Sr. Dr. 
Rafael Fernandes, com pleno co
nhecimento e indiferentismo de 
S.S., se cometeram as mais cla
morosas perseguições polit~c~s de 
tõda natureza, desde a pn;;ao ao 
espancamento, desde a ~evicia ao 
assassinato. A anormalidade, o 
sobresalto, o pânico, a inquieta
ção o tumulto, o terror, a embos
cad~. os desmandos polic~ais, _a 
falta de garantias, a_ hUIIUlha9ao 
ao adversário vencido e pre_s?, 
a violência contra o dormcilio 
alheio sob o pretexto de se apre
ender' retratos de Luís Carlos 
Prestes documentos sôbre mo<i
mentos' extremistas, munições e 
armas que sabiam não existir, o 
espancamento a_ coice de _f~~l, as 
surras nas prisoes, o suicldio, o 
luto, a orfandade, a maldição, o 
homísio compulsório e prolonga
do de cidadãos que não delinqui
ram, a capangagem, a mentira 
oficial, a malversação dos dinhei
ros públicos, o amém piedoso a 
tudo quanto emanava da ditadu-

ra e por fim a traição fria aos 
próprios amigos e a indiferença · 
pela ,coisa pública, integram a 
vida normal da administração do 
Sr. Rafael Fernandes, e, além 
diste, o alfa e o ômega de seu 
govêrno. 

Quanto a minha pessoa desne
cessário se tema dizer-lhe que 
fui uma elas vítin:as dêsse Govêr
no. Pior do que eu, talvez só os 
que morreram. Passei dez meses 
na prisão e dois refugiado nos 
taboleiros e nas matas. Só · não 
fui prêso pela terceira vez, por
que tive que fugir um dia. às 
pressas, da sessão da Ass. Legis
lativa. do contrário teria sido no
vamente levado ao xadrez. E tê
das essas violências exercidas 
contra mim ,foram sob a cavi
losa alegação de que era éÚ um 
decidido e perigoso comunista, 
partidário exaltado do regime 
ainda hoje adotado pela ex-amal
diçoada Rússia Soviética. 

Tõdas as tropelias e desmandos 
que estão ali ~numeradas, leva
das a efeito durante o aludido 
Govêrno, tiveram a agravante de 
ser cometidos à sombra do Es
tado de Guerra. aproveitando-se 
dêstz modo. o governador, de 
uma calamidade nacional, para 
mais a vontade humilhar e fazer 
investida contra seus adversários 
vencidos e presos. 

E tudo quanto se passou nes
se período, que está para sempre 
registrado nos anais da história 
política do Rio Grande do Nor
te, foi presenciado por quasi to
dos os que hoje estão gritando 
contra os "chamados a policia", 
contra as violências cometidas 
pelo interventor, Ubaldo Bezer
ra, homem sereno e equilibrado, 
e nunca siquer levantaram o me
nor protesto nem passaram um 
só telegrama ao Ministro da Jus
tiça, relatando o que se passava 
aqui ·pelo Estado. 

Ainda em resposta à parte fi
nal do 3. 0 quesito, informo-lhe 
que o lider do partido situacio
nista, de então, era o deputado 
José Augusto, que, por mais de 
uma vez, defendeu, na Câmara, 
o Govêrno do Sr. Dr. Rafael 
Femandes, tentando inocentá-lo 
dos delitos praticados diante das 
vistas de todo o povo Riogran
dense. 



-49-

E' o que tenho a lhe dizer, em 
'síntese, sem o menor receio de 
ter mentido ~ minha conci~ncia. 

Sauda.ções, 
a) Arncncio Leite". 

Srs. Renresentantes. o pronuncia
mento do 'sr. Amâncio Leite, repre
senta eloqüente demonstração de 
minha tolerância politica em Mossoró·. 
e desta tribuna faço·-um apêlo ao 
Sr. Deputado Café Filho para que se 
m.anifeste a respeito da personalidade 
do ll'Jssivista, de quem é amigo pessoal, 
com êle militando. por diversos anos, 
na política do Estado. 

O Sr. Café Filho - Respondo a 
V. Ex.•. A carta que V. Ex.• acaba 
de ler, em sua lingua-gem, revela mn 
depoimento apaixonado sóbre os fatos 
atuais ... 

O SR. MOTA NETO- A respeito 
da linguagem do ex-Deputado Amân

cio Leite, digo que ela retrata o 
--drama intimo da 5na dor; é cons:

derada por V. Ex.• apaixonada porque 
:fàcilmente esqueceu os sofrimentos de 
um passado político. E quero refe
rir-me à.s expressões de desespêro e 
de revolta inti!Il2. usa.das pelo nobre 
Deputado Sr. Café Filho, em 1935, 
nesta mesma tribuna, relativamente 
às p:llavras do Sr. De•putado José 
Augusto, que passo a ler: 

"0 Sr. Cu.fé. Filho - Sr. Pre
sidente, o representante da opo
sição no Rio Grande do Norte, n0. 
seu discurso, acentuou que meu 
mandato de Deputado tinha sal
picos de sangue dos seus correli
gionários. 

Meu mandato, Srs. Deputados. 
tem, de fato, salpicas de sangue, 
mas não está salpicado do sangue 
dos adversários. 

!::!e tem salpicas do meu pró
prio sangue, desde quando fui 
vitima de um atentado político, 
manobra-do e urdido por meus an
tagonistas: tem salpicas de sangue, 
sim, do sangue de minha irmã 
ferida a coice de carabina, às duas 
horas da ma-drugada, dentro da 
minha própria casa; tem salnicos 
de sangue, sim, do sangue· dos 
meus amigos trucidados na praça 
pública aos pés do eminente ca
ravaneiro Batista Luzaroo· tem 
salpicos de sangue da crianÇa In
-daleto de Frei tas, morta a tiros de 
fuzil pela polícia na capital de 

minha terra. quando ali e1·am ore
gados os ideais que agitaram a 
alma brasileira. na campanha da 
Aliança Liberal: tem salpicas de 
sangue e tem o luto de minha 
:tnãe. pela mcrte de meu pai, vi
t;ma das truculências dêsse par
tido que quer retomar o noder· 
tem salpicas de s a n g u e · com~ 
ainda tem o luto de minha familia 
de meu sogTo morto, morto re
pentinamente em Recife, à emo
ção do atentado que sofri a a 

, minha espõsa; tem salpicas de 
sangue, repito, e é a expressão do 
meu longo sofrimento. 

. Eu .. ~oré~,. não consentiria que 
fosse e,e s.:up1cado de sangue mes
mo daquêles que não acataram a 
liberdade de Rio Grande do Norte 
e não respeitaram a vida de seus 
adversários". (D_o discurso pro
nunciado n::~ sessao de 2 de julho 
de 1935 - Diário do Poder Le
gislativo, 6 de juiho de 1935.) 

. D~ mesma maneira que Sua Exce
lencla falou em 1935, fala a"'ora 0 
Sr. Amâncio Leite, que foi a o maior 
vitima do Govêrno do Sr. Rafael Fer
nandes e do partido liderado pelo 
Sr. Deputado José Augusto. A cam
panha encetada pelos "Coligados", no 
meu Estado, de compra-se uma vitima 
~1a sua primeira investida fracassr:-u: 
1sso pela tolerâncb dos meus correli
gionários e prudêr.cia do Interventor 
Ubaldo Bez::rra. Era o que tinha a 
dizer. r Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pala
bra o Senhor José Cândido, primeiro 
orador inscrito. 

O SR. JOSE CANDIDO (lê o se
guinte discurso) - Sr. Presidente: no 
cumprim:nto indeclinável de meus de
veres de representante do Piauí, ve
nho a esta tnbuna, com desassombro 
para denunciar à Nação fatos gravís~ 
simos que estão ocorrendo em :ninha 
terra. 
~enho demonstrado. por atos ine

qUlvocos. o dzsejo sincero de colaborar 
na obra de reerguimento da naciona
lidade, através de um congraçamento 
que possa reunir todos os democratas 
e patriotas, mlm trabalho edificante 
em prol dos in terêsses vitais do país. 

Sofri horrores nos negregados tem
pos da ditadura de uma situação po
lítica cujo principal responsável pela 
sua manutenção era o Ministro da 
Guerra de 10 de novembro. Calunia-

•. 
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do, prêso, pcrsegmao, com minha casa 
e a de entes qu~ me são caros inva
didas por beleguins policiais, tendo 
~assado pelo atroz dissabor de ver ami
gos e correligionários sofrerem agruras 
iguais às minhas, tudo procurei olvi
'jar, quando minha consciência cívica 
!lle ditou a. comoreen.são d~ que todos os 

brasil:iros, verdadeiramente patriotas, 
deveriam formar uma só força, uma 
energia única, uma só vontade. para 
que a Pátria não mais passasse por 
humilhações e pudesse soerguer-se da 
situação periclitante ei:n que se en
contra cerrando fileiras em tôrno da
quêle que foi eleito ca Naçãe> a 2 ~e 
Dezembro. 

Dentro de minhas possibilidades que 
são poucas, d~i de mim o melhor do 
meu esfôrço e do meu entusiasmo para 
o êxito dos entendimentos políticos 
que s~._esboçavam e emprestei o meu 
concurso, franco e sincero, a favor da 
honrosa atitude do =minente senhor 
Presidente da República, credenciando 
o ilustre senhor General Góis Montei
ro para a tarefa magnãnima de reali
zar o aspirado congraçamento das fôr
ças políticas nacionais mais ponderá
veis em tôrno d~ princípios. 

Apludi, como aplaudiram todos os 
udenistas do Piauí, a ação não menos 
dignificante e honrosa dos ilustres li
deres da União Democrática Nacional 
e do Partido Social Democrático, no 
envidarem esforços para que o Brasil 
seja encaminhado a seus v~rdadeiros 
desígnios: 

Ainda ontem, pela voz autorizada do 
Senhor Ministro da Justiça, ao dar 
posse ao novo Interventor Federal da 
Bahia, o Chefe da Nação reafi=a ·?5 
seus propósitos de governar de acõ~-
do com os sadios princípios d~mocrá
ticos e acima dos partidos para a união 
de todo o povo brasileiro. 

Mas, enquanto as figuras mais re
presentativas do govêmo e da oposi
ção democrática se alheiam dos inte
't'êsses ;político-part~dários, u:na das 
unidades da F;deração - o Piauí -
está sendo vilipendiada, martirizada 
:por inomináveis barbaridades prati
cadas pelos elemenoos que emprestam 
o seu apoio aos adventícios que que
rem tomar co;1ta do Estado pela vio
lência, :pela mentll'a, pela corrupção, 

Crimes e Inais crimes são per-petra
dos impunemente em minha terra, 
para que um dos seus invasores, o 
a.tual interventor Vitorino Correia, 
vença a maioria do povo piauiense e 
passa · deslustrar o Esta.do ocupa.ndo 
uma cadeira de senador da Re?ública. 

Os partidários da União Democra
tica Nacional no Piauí nã<> têm, no 
mome·nto, a5S·e.gu!"a.da uma única das 
garantias que a derencia republicana. 
confere a.o mais humilde dos cidadãos. 

O Sr. Adelmar Rocha - No Piauí 
o "'slogan" agc!"a é "r..desão ou 
morte!" 

O SR. JOSÉ CANDIDO Muito 
obrigado pelo aparte de V. Ex.•. 

O terror está, novamente, sendo im
plantado no Estado que assilote con
tristado a êsses fatos deploráveis, fa.
tos de alta gravi-dade e que estão a. 
exigir uma repressão enérgica, princi
palmente por parte daquêles que ace
naram à Nação cem o cong!'açsmen.to 
dos brasileiros pua que o govêmo 
pudesse administra·r com eficiência. 
construtiva. 

Os atuais detentores d3S posições em 
minha terra estão menosprezando o 
espírito de humonia demonstrado pelo 
excelentissimo senhor :Ministro da. 
Guerra, e o interventor train.<J.o a con.
fi.ança que em sua pes!>Da depositou o 
eminente senhor Presidente da Re
pública. 

Não vêm, porque são cegos, que as 
glórias do despotismo são sempre re
passadas de sangue e de an~tias 
crueis, tanto para os oprimidos como 
para os opressores. Desde que o go
vérno de um ou de a·lguns não se ba
seia na vonta,de POPUlar li'lire. nem se 
inspira no amor do bem da Il'..aioiis. 
espolla.da, nem encontra mais correti
~·o aos seus caprichos, COm;) aeon<tece 
no Piauí, ninguém se considera ga.
rantido na sua pe:;soa e noo seus di
reitos, a desconfiança invade tôdas as 
relações sociais, mobiliza-se a cana
lha e o crime toma proporçÕ"..s alar
mantes. devastando. como incên.<J.io pa
voroso. tôda a entrosagem da máqui.
na politlca prestes a desmoronar-se 
com fracasso estrondoso. A fascina.ção 
do poder deslumbra o espírito dos dés.
ootas, que fatalmente tombam em 
chefe no abismo das grandezas politi
cas, a pior forma de megalomania que 
se conhece. 

o Sr. Lino Machado - IY..sejo um 
esclarecimento: reapareceram cs in
cêndios em Teresina? 

O SR. JOS11: CANDIDO- Reapare
ceram segundo as últimas noticias que 
me vieram de lá. 

o Sr. Lino Machado - Ninguém 
melhor do qu.e V. Ex. • para escl.a.recer 
êste assunto à Casa . . . · 

O SR. JOSÉ CANDIDO- Por iSõO 
mesmo não se compreende que o casa· 
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do Piauí, cr.àe as fôrças democráticas 
tiveram no pleito livre de 2 de dezem
bro uma vitór-ia esmagadora, seja re
leg2.do a uma solução des2.strosa ài
tada peles elementos int:r.c.arnente li
gados ao senhor Ger.eral Eurico Du
tra. Tendo conqcistado ali a União 
Delnoc:-ática Nz.cional uma das suas 
mais ex:pr~...sivz.s maiorias. ló;;ko e ju~
to seria que se wnsiderasse êsse caso 
como a pedra de toque para o julga.
mento da sim:e:r-idzde de propósitcs 
que anima o govêmo da República, e 
a êle se desse a devida atenção quanto 
à promessa de que teremos eleições 
livres e honestas no próximo pleito. 

O Piauí, no ent:::nto, está sofrendo 
tanto ou mais do que wfreu quando 
a ditadura o tran...<i'ormou numa feito
ria a sô!do de um energumeno. 

Trazendo os fatos que ali ocor
rem ao conhecimento da. Na
ção, esperam{)S, nós os udenistas do 
Piauí, a bem do de<:ôro público, seja 
pôsto um pa~adeiro a tantos desman
dos. 

Senhores Repreõentantes, mais do 
que minha palavra de indigna~ão e 
protesto, dizem os despachos em meu 
poder e que '>ficam à disposição desta 
Assembléia. Os últimos recebidos 
contêm as nltrrativas dolorosas do ro
sário de desgraças que vêm infelicl
ta:ndo minh:>. terra, não merecedora 
de tanta afronta. 

Agora mesmo, em Teresina, arbi
tra.liedades são praticadas c<mtra. o 
Dr. Ofélio Leitão, redator-chefe do 
órgão ude~ta do Estado e contra 
o líder operá::-io, Paulino Bram!im, 
;lresidente do comité trabalhista da 
U. D. N. , fatos e~tes -~ trazidos ao 
conhecimento desta Casa pelo nobre 
-colega. de bancada, Sr. Antônio Cor
:rêa. 

De Batalha, Regino Lustcsa, corres
pondente do mzsmo jornal "O Piauí", 
dirige-se ao ilustre colega Coelho Ro
drigues, dizendo-se ameaçado de es
pancamento, prizão e mort.e pelo pre
:fei·to Antônio Machado de Melo, que 
já o agred!::-a an-teriormente. 

Em Berlengas, são feitas transfe
rências em massa de funcionários ude
nistas e o ilustre advogado Agenor 
Veloso, grande influência política n.z.
quêle importante Município. é amea
çado de morte pelo sargento Manuel 
Roque, delegado de policia. 

Em São Raimundo, o conceituado 
d!ni-co Paulo Salgado, ex-prefeito 
municipal, também sofre Igual amea
ça.. Pedindo garantias ao Chefe de 
Policia, ê.te lhe respondeu que aguar
da-sse as providências que a Câmara 

e o Mlnist!'O da Justtça tmr..a.ss€m a 
êsse :-espçito -- já o médico havia 
denunciado a. esta Casa e aô Minis
tro da Pasta P;>lítica do Gcvêrno as 
·ameaças que sõbre si pesavam. 

T::-ansfe:-éncias e demissões sucessi
vas àe nossos correligionárlos .são fei
tas. ainda, no.s Municípios de São 
João e Altos. 

Cr...s~ó,•ão Cava.kan:te. pre.sidente do 
diretó:-io udenista de Pau!istar..:J., de
nuncia vários espancan1cntos pratica
dos ;>elo delegado de polícia. 

Em União. os capangas do govêrno, 
estão destruindo a lavoura e as cria
ções dos adversários da situação, sen
do a.s úl~imas vítimas cs Senhore.s 
Henrique de Sousa e João Batista., que 
tiveram as suas propriecl:ade.o; saquea
:ias. sendo perversamente supliciados 
pelos policiai5. 

O Sr. :Matia.s Olímpio - As mes
ma.s ameaças estão sendo feitas com 
Na.rciso Brasileiro, d.e Conceição. Mu
nicípio de Paulistana., onde o delegado 
de policia é um soldado: não é di
ferente a situação de São Miguel do 
Ta.puio, Miguel Alves e Saco, Muni
cf,.,ío de Lusilãndia. 

O SR. JOSÉ CâNDIDO - Obríga<io 
peia. colaboração autorizada. de V. 
Ex ... 

O Sr. Jurandir Pires - Ésse siste
ma de intrigar o Parlamento passa 
a ser- urna desatenção à Assembléia 
Nacional Constituinte. 

O SR. JOSÉ CANDIDO - Em Jai
cós, onde foi tr-ucidado. durante a 
campa:nha presidencial. o Juiz de Di
reito Se:-ra e Silva, crime inominável 
que revoltou tcdo o Pais, verifica-se 
agora a prisão e espancamento do 
nosso correligionário N c~l Sa:ntos, ha
vendo a polícia tran-cado-o ezr.. com
panhia de um louco furiooo. 

o. Sr. Antonio Correia - Recebi 
ontem. de Parnaíba, con·espondência 
na quai o estu:lantz José Augusto 
Castro M:o.rinho me faz um apêlo no 
sentido de que sejam ãenunciados à 
Nação os esp:.>.ncamento> dos ginasia
nos de Parnaíba. Também recebi re
corte do jorn9.l "0 Norte" relatando 
êsses graves acontecimentos: estudan
tes de Parnafba em praça pública fo
ram atacados a sab:-e nor soldados de 
uol!cia. Hom·e vários· feridos entre 
êles os estudantes Cauby Campos, 
Jonas Albuquerque e Pedro Menezes, 
os quais foram submetidos a -corpo de 
delito, constatan<lo-se ferimentos leves 
e graves. Num dê!es há largo e pro
fundo ferimento a sabre na região 
maxilar. Essa é a ,:rovs do clima de 
paz implantado pelo Sr. Vitorino 
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Co!'reia no Pi3. ui - 3 Policia agre
cinco estudantes n:1 praça públU:3. 
Levantou-se em Parnaíba uma onda 
de protestos d~~s class2s co::lS€rvado
ras. àa Associação Come~.:-cial. do Di
ret-or do Giná.s:o. do Inspetor Fede
ral, c.tc. Entretnnto todos ê.sses f3.tos 
continuam impunes. 

O Sr. Lino JVachado ~ Ccmo vê 
o nob:-e orador, o clima do Piauí pres
ta-se muito bem a essa politica de 
ap3.ziguamento ... 

O SR. JOSÉ CANDIDO - E,;pli
quei antes minha a~uação e, co2rente 
com ela, estou denunciando êsses fa
tos da tribuna. 

Os chefes p.esse~istas re.s-}>Onsá \"eis 
pelo a.ssassfnio do ma1ogrado juiz, ~:ol
tam-se cor..tra o pg_àre Evaldo Bete 
que dE·pois de sofrer b:=tixa can1panha 
por meio de insultos de p~quins. é 
obrigado a refugia:--se nos m'.micipios 
vizinhos por falta de garantias. A~ 
congregações religiosas da cidade são 
proibi-das de manifestarem sua so!id:t
rledade ao v!gário, conforn-:.e denuna 
cia do chefe udenista daquele munici
pio. Miner•o Luz. Os pa:-lldãrios da 
UDN es~ão imDOssibilitados de usar o 
telégra.fo locaf pois o telegrafista S€ 
opõe a transmitir seus telegr;1nus. 

De Amarant~. um dos maiores e 
autcriza.dos chefes sertanejos, João 
Carvalho, cuja omb1·idade pode se1 
atestada pelo nobre colega Sr. Area 
Leão, comunica tiroteios e tentativa de 
assassinato de Raimundo Durval 
Nunes, e o espanc~rr.ento em praça 
pública, pelo próprio prefeito e pelo 
delega.do de po!ici:l, de oib t:àenistas, 
em um só dia. 

O Sr. Antonio Correia - o ;)ior e 
que essa gente tem a ccrage111 de p:o
clamar que no Eot?.do tudo será leva
do a ferro e fogo rem o a-poio do Se
nhor Presidente da República. Seria 
bom que S. Ex.• es::larecess:- à :-;ação 
se realmente e~tá 1n2.ndanào ou es
timulando a n:·át!c3. dé~ses crimzs de 
agres.sões e · as2.assina tos em nússa 
terra. Definam-se de uma vez essa-s 
responsabilidades: se o Presidente da 
República apoia ou condena tais cri
mes. 

O SR. JOSÉ CANDIDO - Estou 
ainda convencido que S. Ex.• estã 
s-endo vitima de ~buso de confiança 
C.e uma autoridade que não é digna 
da função que exerce. 

Em Picos, o mais importante muni
cipio do Estado e que adquiriu tão 
triste celebridade na últim..'1. campa
nha, está novamente cheio de canga
ceiros, importados de Penambuco e 
q~ ali sempre enco~tram ·refúgio. 

Agora mesmo os in~meratos membros 
do diretório da U.D.N., Celso Eulá
lia e Hélio Leitão, denunciam ao Mi
nistro da Justica mais um assassina
to, de um noSso correligionário, de 
nome Anísio Soma. pratic:tdo p~r João 
Clemente, prot<ogído d-o p~efeito da
qt;ele municipiv. Acres:: e a circuns
tância de que as auto:-i-dades muni
cipais impediram fõss.e feito o exame 
de corpo de delito n~ vitima e o en
têrro f oi rclaizado às escondidas, não 
sendo permitido a ninguém assistir 
aa se'Jultamento da vitima. 

Não sz enganem, porém, tais ele
mentos na falsa suposição de que nos 
deixaremos dominar sem urr.a reação 
à nltura das of~nsJ.s re-cebidas. 

O chismo do p-ovo pia uiense já tem 
sido comprovado em fases idênticas 
de sua ;ida política e agõra, mais do 
que nunca, êle se ::-repara para córtar, 
de vez, as. ambições e le'.iandarles da
queles que p2nsam conquistar o Es
tado à sombra do. poder encarnado 
na pessoa do Senhor Presidente da 
República. Sua Excelência mesma 
deve recordar-se qu€ os antigos ro
manos já diziam que do Capitólio à 
rocha Tarpéia vai um pas~D. para ex
primir que a qu~da segue muitas vêzes 
o triunfo. 

O Sr. Antonio Correia - Há exem
Plos mais recentes dess::t verdade ve
lha. 

O Sr. Jurandir Pires - No Brasil, 
êsse passo du~ou 15 ::.nos. 

O SR. JOSÉ CANDIDO - Esta é 
a advertência que ora fazzmos, em 
nom~ da União De:n-Qcrátic'3. Nacional, 
seção do Piauí, sem ar~o~·ância e sem 
falácia, certos. porém. de que inter
pretamos o espírito civico e a fibra 
patriótica da grande maioria do povo 
livre do Piauí! (Muito bem; muito 
bem. Palmas. O orador é cumprimen
tado.) 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Sr. 
?residente, peço a palavra, para apre
Eentar um requerimento. 

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

O SR. GLICÉRIO ALVES (•) 
Sr. Presidente, a imprensa do pais e 
ilustrados membros desta Assembléia 
têem feito grande campanha a pro
pósito dos nossos reprodutores zebús 
desembarcados no território do. Méxi
co. O assunto, conforme se depreende 
da entrevista dada pelo eminente 
Chanceler João Neves da Fontoura, foi 

<" l Não foi revisto pelo orador. 
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objeto de g=ande cuidado do nosso 
Govêrno. que tem tomado tôdas as 
:providências no sentido de desemba
raçal' êsse gado zebú, injust=ente re
tido - injusta..·nente retido porque o 
está sob o pretexto da aftosa, quando 
o período de incubação da aftosa e, 
no máximo, de 15 dias. Bastavam ês
ses 15 dias de vi2.gem para se veri
ficar se o gado estava ou não atacado 
de tal molestia. Entretanto, êle se 
acha na ilha elo Sacrifício, creio que 
há mais de 40 dias, sem revelar mo
les tia alguma. 

Como o assu::1to diz respeito á eco
nomia nacionnl, tão brilhantelllentt: de
fendida pelo Itamaratí, conforme se 
observa da entrevista do eminente 
Chance!er. que, a breve trecho, irá 
honrar o país na Conferência da Paz, 
solicitaria a V. Excia., Sr. Presidente, 
se dignasse mandar transcrever em 
nossos Anais a aludida entrevista, pu
blicada no ''Globo" do dia 20 do cor
nnte. \Muito bem. Muito bem.) 

O orador envia à Mesa o seguin
te 

R.EQUER1.MENTO 

Requeremos a V. Excia. que se dig
ne mandar transcrever nos anais des
ta Assembléia a entrevista concedida 
a "O Globo", edição de vinte do cor
rente, pelo eminente Ministro do Ex
terior, Sr. João Neves da Fontoura, a 
propósito da eficiente e brilhante ação 
do Govêrno da República, através do 
Itamaratí, no caso da retenção, no Mé
xico, de reprodutores zebús, proceden
tes dos Estados de Minas Gerais' e 
Goiás. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1946. 
- Glicério Alves. - Dãmaso Rocha. 
- Uanucl Duarte. - Nicolau Verguei-
ro. - Iierophilo Azambuja. - Mér-
cio Teixeira. Pedro Vergara. 
Public1ue-se. 

DOCUMENTO CUJA INSERÇÃO NOS ANAIS É 
SOLICITADA PELO SR. REPRES0..7.<\N'!E 
GL!CÍ:RIO AL\~S. 

Não poderia recuar o Itamara
ti na defesa dos interêsses brasi
leiros. O Ministre João Neves es
clarece as negociações empreendi
da:; junto ao govêrno mexicano no 
tocante aos zebús desembarcados 
na ilha dos Sacrijicios. A criação 
de uma quarentena internacional 
possibilitará a exportação de dez 
mil cabeças, por ano, rU:! Brasil pa
ra o J'l! éxico. 

Os meios ruralistas do pais, princi
palmente os do· Triângulo Mineiro, agi
taram-se, e com razão, a respeito das 
noticias vindas dO ll.1éxico zõbre a proi
bição do desembarque de trezentas e 
vinte sete cabeças de gado zebú naque
le pais. O fata tem sido amplamente 
debatido na imprensa, discutido pelas 
associações de classe interessadas e 
abordado em artigos e entrevistas pe
los técnicos no assunto. Os te!eg!'amas, 
posteriormente desmentidas. de que o 
gado exportado seria sacrificado. ti
veram enorme reperct;ssão em todo o 
Brasil. Os cria dores en \'i aram suces
sivos apêlos ao Govêrno Federal, soli
citando a interferência do Ministério 
das Relações Exteriores no sentido de 
defender os interêsses da pecuária bra
sileira. 

Já se sabia, contudo, que o Itama
ratí estava tratando do assunto, atra
vés das Embaixadas no México e em 
Washington. E foi pa.ra revelar aos 
nossos leitores o que i1á de exato sõ
bre o caso do desembarque dos zebús 
brasileiros no l'v!éxico que procuramos 
ouvir a palavra do embaixador João 
Neves de Fontoura, :Ministro das Re
lações Exteriores. 

O chanceler, como e natural, anda 
atarefatiíssimo com o estudo e o pre
paro das questões que a delegação bra
sileira deverá abordar na Conferência 
da Paz. O reporter somente conseguiu 
falar-lhe em sua residência, à Rua 
Paissandú. Apesar d:o:.s pre\lCUpações 
do momento, e com a sua gentileza 
habitual, atendeu-nos prontamente. 

-Embaixador, o I~a~aratí está tra
tando do caso dos zebús no Méxi
co? 

- Naturalmente. o Itamaratí está 
sempre vigilante n~ defesa dos interês
ses brasileiros . 

- Quer dizer que o Ministro das 
Relações Exteriores acompanhou as 
neg?Ciações relativas a exportação dos 
zebus? 

-.Não. A expo:-t.açãa foi feita por 
partlculares e autorizada pelo Minis
tério da Agricultura. Entretanto, essa 
permissão somente foi concedida de
pois que o Ministro ela Agricultura re
cebeu, do Consulado Geral do México 
no Rio, a comunícaçào oficial de que 
a Secretaria de Agricultura daque!e 
pais havia concorc!ado com a impo::
tação dos zebús brasileiros. Os expo.:-
tadores brasileiros ~n tregaro.m ao Con
sulado do México tõda a documenta
ção sanitária rehti\'a aos zebús ex
portados. 
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- Mas quando, senhor embaixa
dor, se deu a inte:-ferência do Itama
rati? 

- Ao surgirem as dificuldades 
Quando o navio "Santa Cecilia", que 
transportava o gadn, chegou ao pôno 
de Vera Cruz. as autoridades r.J.exicu
nas fizeram objeç0es ao desembarque. 

- Mas quais seriam as razões des
sas objeções? 

- E' que o México assinou cem 
os Estados Unidos um convênico peh 
qual se comprometeu a não impor
tar gado procedente de regiões ond'-' 
exista febre aftosa Mas o fato ct~ 
o Consulado mexicano, devidamente 
autorizado pelo seu Govêrno, haver 
consentido no emb?.rque dos zebús im
plicou num compromisso do referido 
Govêrno para com os exportadore.; 
brasileiros. 

- E que repercussão teve o caso no 
México? 

- Em virtude 1o tratado a que 
aludi, os criadores mexicanos alar
maram-se diante da possibilidade da 
perda do mercado norte-americano, 
onde colocam anualmente 500.000 ca
bêças de gado. Como se vê, as diC
culdades eram grwes. Em hipót~se 
nenhuma, porém, o Itamarati poderia 
recuar na defesa dvR interesses brasi
leiros. Não desejavamos contudo, com 
fundamento na in:tudível legitimidade 
do nosso direito, pleitear uma solu
ção que prejudicas~e o Govê.-no e o 
povo mexicano. A:ravés das Embai
xadas em Washington e no México, 
iniciamos negociações com o objetive. 
de conseguir o desembarque dos zebús 
na ilha dos Sacrifícios. onde existe 
um põsto de qua~entena. Obteve-s~ 
e melhor êxito n'ls "demarches", e 
o gado foi desembarcado. Queria
mos, advogando essa medida, prova!' 
o perfeito estado de sanidade dcs ze
bús que havíamos exportado. 

Mas não ficou ai a ação do l\finis
tério das Relações Exteriores. O It:;.
marati não estã 1nteressado apeno.s 
nesses 32'1 zebús, mas na regulariza
ção da sua exportação para o México, 
onde, segundo cãlculos feitos, podería
mos colocar entre cinco e dez mil ca
bêças por ano. Já demos os oassos 
iniciais com o obje'.ivo de promover a 
assinatura entre v Brasil, o México e 
os Estados Unidos, de um acõrdo sõ
bre o assunto. Aliás, devo dizer qu~ 
o embaixador Messersmith, que foi 
representante diplomãtico dos Estacl.o> 
Unidos no México, e que conhece bem 
êsse assunto, por :casião da sua pas-

sagem pelo Rio, sugeriu-me a criação 
de uma quarentena internacional para. 
o gado a ser importado no futuro pcor 
êsses dois paises. O Brasil e o Mé
xico poderiam ser parte no refendo 
pôsto de quarentcaa, cuja criação já 
foi aprovada pela Câmara dos Depu
tados norte-amer:cana. No moment.o 
estã sendo estudad!l pelo Senado. Tudo 
leva a crer que scrã aprovada. Eis o 
que hã sôbre o casei dos zebús. 

- E sõbre a Conferência da Paz? 
..:... Vou convoca!' a irr.prensa para 

uma entrevista coletiva a respeito da 
participação do Brasil na Conferên
cia da Paz. Então. rerei oportunida,Je 
de expor os pontos de vi; ta que a de
legação brasileira sustentará em 
Paris. 

- Quando partirá a delegação, em
baixador? 

- Na quarta ou na quinta-feira da 
próxima semana. 

A entrevista colenva do senhor João 
Neves à Imprensa, a que alude Sua 
Excelência, deve ser segunda-feira, ãs 
11 horas. 

O SR. OTACíLIO COSTA - Se
nhor Presidente, peço a !)alavra, para 
apresentar um requerimento. 

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

O SR. OTACíLIO COS'IA - (Lê o 
seguinte discurso) - Sr. Presidente. 
Srs. Constituintes - O telégrafo no 
seu habitual laconismo, tra..'lSmitiu
nos esta manhã uma dclorosa no
tícia! 

Falaceu, ontem, em Santa Catarina, 
na ci~ade de J.<'lorianónolis. maior de 
setenta anos, ,Jorém em plena ativi
da.de profissional, o advega~o José 
Acãcio Soares Moreira. Cedeu ã lei 
f a tal de transitoriedade da vida hu
mana! 

Seu amigo hã !ongos auos e compa
nheiro de lides forenses ~ por muitos 
anos de pesadas campanhas políticas, 
é com o mais r.rofum:lo pesar que 
pedi a palavra para transmitir à Casa 
essa infausta noticia. Como compa
nheiro de lides for~nses, advogando na 
inferior instância, as causas dos meus 
constituintes eram pat:~-<:inadas no 
Superior Tribunal de Aoelação e no 
Supremo Tribunal Federa; pelo meu 
velho amigo e companhPJrc advogado 
José Acãcio Soarc:s Mor~ira. 

Como o notãvel catarinense e juris
consulto, Francisco Tol,mtino Meira 
de Sousa, memoro notável da Comis
são do Código Civil - Acãcio Moreira 
era a~vogado ,Jrovisionado e morre 
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:agora, como c!ec:u~o da classe que 
-êle tanto honrou. 

.E:le tinha e :;empre demonstrou nos 
seus trabalhos aprec;ados nos Tribu
nais uma m2~:í.vel, vasta e sabida 
~ultura jurídica. 

' Filho da cidade de Tubarao -c:.e ori
gem humilde, ~ubiu pelo seu próprio 
esfôrço, no dizer é.o gra!lCe sociólo~o 
argentino Ingenieros: na vida, ele 
abriu com seu ~·rópzio ~rado, o seu 
.sulco - subiu pelo próprio esfôrço, 
Jlela inteligência, ;>elo ?'tudo. Era. 
sobretudo, um grande coração 
. grande inteligência e gran<le c<lração. 

Advogando no Sul do Esta.do, mais 
tarde fixou residência n:; cidade de 
'Florianópolis onde exerceu sua pro
fissão por muitos anos, gcsando sem
JJre do maior respeito como profissio
nal trabalha,dcr, compe~~nte e de vas
ta cultura. 

Polit1co mili~ante pertt::nceu sempre 
ao velho Partido Republicano que lhe 
·conferiu o mandato de. 0eoutado Es
tadual à Antiga Assemblé~a Legisla
tiva de Sant:J. <.:at.anna. 

Foi Deputado Estadual E-m diversas 
Legislaturas, Vice-Presid<mte da As
sembléia e em :930 havb. sido indi
-cado aos sufrágios d.o eleitorado para 
.o cargo de Vice-Govemfl.dor do Es
tado, e eleito para aquele cargo. 

Em carta recent-e dizia o meu velho 
.amigo advogado Acácia Moreira: Li 
.teu formoso discurso sôb:::a 2. individua
lidade do nosso ::rande al3:11 e;o e chefe 
Cel. Pereira de Oliveira. 

Fizeste justiça ao nosso grande mor
'to! 

Tenho acompaahado com .viva sim
patia. os trabalhos da e!aooração da 
.nossa nova Car:a Constltuclonal e es
tou certo que ela será '.lma expressão 
<ia nossa cultura jurídica e uma ga
-rantia para um regime efetivamente 
livre e democrático". 

Desígnios da providência! 
Mal pensava que logo depois aqui 

.estaria para em nome c!e Santa Ca
tarina prantear ,, sua morte! 

Repito aqui a frase c•.>r.<hecida do 
grande pensador e filósofo Nietzche 
para dizer que o .lustre catarinense 
morreu gloriosamente, oo:que glorio
samente morrem, no dizer do filó
sofo, os que cumprem sua missão. 

Acácia Moreira - o grande morto 
<:a.tarinense e c'lotável brasileiro, mor
reu amando -e servindo a sua terra e 
a sua Pátria. 

Solicito, Sr. Presidente, através do 
requerimento ::,.ue passo its mãos de 
V. Ex.n, seJa •;onsignado em ata um 

voto de profundo pesar pelo faleci
mento do ilustre catari!len;<:; e digno 
compatriota advogado .;osé Acácia 
Soares Moreira. 'Muito bem; muito 
be·m.) 

O orador envia á !'i! esa o se
guinte 

REQU;:;;RIMENTO 

Requeiro seja con~agrado na ata de 
hoje um voto de prcfundo pesar pelo 
falecimento, ontem, em Santa Cata
rina, do ilustre ~atarinen,:e c ex-Depu
tado Estadual, .\c'.vogado José Acácia 
Soares Moreira . 

Sala das Sessões, 23 de julho de 
1946. - Otacílio Costa. - Tavares 
d'Amaral. - Lauro LoP']s. 

O SR. MIGUEL COUTO FILHO
Sr. Presidente, peço a palavra, :;:>ela 
ordem. 

O SR. PRESIDID-."ll'E - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. MIGUEL COUTO FILHO -
(Pela ordem - Lê o seguinte discurso> 
- Aguardo, há várias semanas. a 
minha vêz na fila dos inscritos à 
tribuna, para tratar do problema imi
gratório e defender as eme:::ulas que, 
sôbre o assunto, apresentamos ao pro
jeto da Constituição, conjuntamente 
com o nobre sublider da União De
mocrática N a c i o n a l, o venerando 
amigo Deputado José Augusto. 

Essas emendas determinam provi
dências imprescindiveis, à integriàade 
do país e ao futuro da nacionalidade. 
A primeira, de n.0 3.165, declara: "E' 
proibida a imigração japonesa". Ou
tra, de n.0 3.315, diz: "A lei provi
dronciará no sentido de serem absor
vidos os quistos raciais ora existentes 
no país, bem como os núcleos territo
riais criados e isolados dos nacionais, 
pertencentes a conglomerados huma
nos de uma ou mais nacionalidades 
estrangeiras" • 

A justificação para esta lei, publi
cada no Diário da Assembléia de 10 
de julho, está. fortemente documenta
da, e o tempo escasso de que dispo::lho 
não me permite agora revê-la. 

Quero, hoje, Sr. Presidente, apenas 
aproveitar os minutos que V. Ex.• me 
concedeu para focalizar a gravidade 
dêsse problema, lendo a esta augusta. 
Assembléia Constituinte as Impres
sionantes "manchettes" de grande.s 
órgãos da imprensa brasileira, e al
guns tópicos de artigos. qt:e bem tra
duzem a onda de justificável indigna-
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ção. que ve::n p:·ovocando, na opinião 
pública nacional e no estra!'lgeiro. os 
excessos inqualificáveis da massa de 
fanáticas que se aglomeraram em São 
Pa.ulo, ,e que chegaram ao auge àa 
intolerância. desrespeitando em p!enc
Palácio do Govêrno, o seu venerando 
Presidente, Interventor Macedo Soa:-es. 

Sem mais comentários passo a ler 
essas noticias. impressas em grandes 
letr~s. nas primeiras páginas dos jo:-
nais: Jornal do Comercio - Fana
tismo nipônico: A reunião no Palácio 
dos Campas E!í.seos - Atreviment:> 
dos japonêses perante as autoridade~ 
- Novos atentados. 

Diretrizes - Recrudesce o terrorismo 
dos nipões em S. Paulo - Domina
das pela ação criminosa dos japonêses 
dive=s cidades paulistas. 

O Globo - Nada os convence da 
derrota do Japão - Os fanáticos 
amar·elos pretenderam ir armados ao 
Pa!á<:io dos Campos Elí.seos e exigiram 
que da a ta da reuniã 1 esclarecedora 
não constasse referência à rendição 
de Hirohito - Compareceram cêrca 
de qui:1hentcs nipônicos - Presentes 
o cardial D. Carmelo, o Ministro da 
Suécia e altas autoridades - Como 
falou o Interventor Macedo Soares -
Acredita-se, no entanto, que serão 
inúteis todos os esforços elucidativos 
- A solução seria prisão em massa e 
expulsão do Brasil. 

A Noite - Fanatismo inacreditável 
- Novos crimes terroristas japoneses 
- Sentou-se na cs,deira do dentista e 
quando êste foi examinar-lhe a boca, 
enterrou-lhe uma faca no vent::-e -
Cenas horrorosas no interior paulista 
- Movimentada reunião nos Campos 
Eliseos - Pe:-ante as altas autoridades 
do Ests,do e do Ministro da Suécia, 
que leram os documentos da derrota 
do Japão. os nipões ainda se recusa
ram a ac:-editar. 

Folha Carioca - Japoneses des
respeitam o Interventor paulista no 
Palácio dos Campos Eliseos - Con
vocados para tomar, afinal, conheci
mento da derrota do Japão, trezentos 
chefes nipônicos assumem atitude 
agressiva, desmentindo a noticia da 
capitulação. 

Correio Paulistano - "Perderam na 
Asia, mas venceram nos campos E!i
seos". - A "vitória" dos japoneses 
no Palá<:io do Govêrno causa péssima 
repercussão em tôda a cidade - '•De
;iamos agir enêrgicamente, ameaçar, 
punir co::n rigor, deportar, fazer valer 

nossa autoridade e a vitória_ das Na
ções Unidas, e nunca ceder às desca
bidas e arrogantes ezigê:1cias dos sú
àitos nipônicos". 

O Jornczl - Mais crimes da Shindo
Remmei em S. Paulo - Três assas
sinatos aumentam a li:ota trágica -
Nume:-osas n:-:.Sões efetuad::s - Uma 
nota da Delêgacia da Ordem Política. 

Diário da Noite - "Impe!adô man
da. gente ma ta" - assim respondeu 
o japonês Yamamoto, interrogado por 
aue fazia oarte de uma sociedade que ma ta - :Novas e espetacnlares dili
g~ncias da polí::ia p::. ulis~a contra . os 
te:ro!'istas amarelos. ~ 

Diário Carioca - Cessara o terro
rismo em São Pau:o - Resultados 
práticos da reunião com o Interventor 
- Não acreditam na derrota - Con-
fiança na Solução. _ 

Diário de Noticirzs - Nao reconhe
cem a derrota nem a :-endição incon
dicional - Recusaram-se os japoneses 
de São Paulo a assinar a ata da re
união com o Interventor, que continha 
essas expressões - Sug:eriram até a 
censura de imprer.sa pz:ra os assuntos 
:-eferen tes aos nipõ:ücos. 

Diário Trabalhista Derrotado 
pela "Shindo Rem:-11ei" o Interventor 
de São Paulo- O Sr. :Macedo Soares 
concordou em evitar qualquer refe
rência à vitória dos Aliados - Incrí
vel e audaciosa atitude dos amarelos, 
impon<lo condições ao Govêrno. 

Muitos outros jo:-nais, que não tenho 
em mães. se ocupam do assunto, com 
as mesmas impressões. 
O Jornal ào Brasil - Assim termina 
o a~tigo da sua redação, intitulado: 
., Audácl~ dos Japoneses de São Paulo" 
- .. E valha-nos, agora. a triste ex
nene:-lcia. E' para desejar que to
memos precauções as mais enérgicas 
contra ês~es elementos es~angeiros, 
que entrando no Brasil ao som do 
Hino Nacional, cuja letra êles apren
deram para melhor nos enganar. no 
momento se transforma.:n em nossos 
piores inimigos". 

A Noite diz em severo artigo intitu
la·dc "Fanáticos indesejáveis": 
·•Quanào não bastassem tanWs outros 
fatos t.ão meridianamente expressivos, 
cs que ,·êm ocorrendo em São Paulo, 
provocados pela sanguinária "Shindo 
Remmei'•, mostram que Miguel Couto, 
Artur Neiva, Xavier de Oliveirn. e 
outros ilustres brasile::·os, notáveis 
pela cultura e pela experiência, esta
vam com a razão _quando na Consti-
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-:;uinte de 1934 combateram a imigração 
japonesa, !'::inguén1 nega. a eficiência 
do traba!hadDr nipõnico, mas também 
já não há quem igno:re que do ponto 
de vista social a sua no<iividade torna 
.absolutamente indesejáveis as van
tagens de ordem cconõmica que ofe
rece". 

E :o.ca ba exclamando: "Que se há 
<ie faze::- com essa gente? Devemos 
permitir tamanho desrespeito? Deve
mos consentir aue nos humilhe com 
a sua selvageriá? Só mesmo um re
curso: amontoá-la em c.:unpos de con
centração e recambiá-la para a sua 
terra, a fim de que verifique com os 
seus próprios olhos se ela perdeu ou 
ganhou a guerra. " 

Os Traidores de Pearl Harbor -
Assim começa O Globo o seu artigo 
de fundo: "Por muito que no's con:;
tranja confessá-lo. a verdr..de é que 
a audiência dos Campos Elíseos aos 
terroristas japoneses não foi d.e mo1de 
que nos favorecesse uma idéia nítida 
da firmeza do Govêrno e de tôdas as 
sensibili·dades inseparáveis da imagen1 
mesma de nossa soberania. A atitude 
dos fanáticos da invencibilidade do 
desmorona·do império de Hirohito ro
çou freqüentemente pelo desprestígio 
da administr:,ção brusile:ra, oferecen
do tudo uma tr.stíssima idéia das 
a.utorida•des incumbidas de levar o 
acõrdo a bom têrmo." 

O "Correio da Manhã", de domin
go, sC>b o título de "Indesejáveis" pu-
blicou o seguint:.'! artigo: · ' 

I.NDESE.J Á 'lEIS 

Se não se conhecessem outras 
razões para estancar definiti
vamente, a imigração japonesa 
para o Brasil bastaria como 
fundamento a mna 1>olitica d-'~ 
portas fechadas aos nipônicos, 
a atitude desabrida e hostil da 
grande co?nisséio da raca ama
rela na reunião convocâda pelo 
interventor cm São Paulo e rea
lizada dentro do próprio palá
cio dos Campos Eliseos, com a 
presença do governo do Estado 

e do cardial arcebispo. Que nos 
baste, para incômodos permanen
tes, que háo de requerer um se-

vero policiamento em todo o 
interior do Estado, a considerá
vel onda amarela que s2 espraia, 
inconfundivelmente ameaçador'! 
€ ousada, pelos rincõe.s daquela 
parte do interior brasileiro. O 

nlpon1co é n1ais algUI!l3. ccisa dv 
que o colono que quer vi\·er em 
ambi:otc de transplantação só 
dêle e dos scu3, sem o mals 
leve indício C:e ada.ptaç:'io c d~ 
obediênc:a às autoridades e ?.s 
leis do país que procura para 
desenvolver suas atividades. aptas 
em vários s:tores. Dentro do co
lono, incont~stà .. ,.;elmente com 
qualidades a.preciávc!.s de traba
lho, está o eterno insubmisso, o 
reb:l.:!e aos preceitos ou norm!!s a 
que terão de est::tr condicionados 
todos que se instalam em terra 
alheia. Pelo escarmento brasi
leiro, sabe-se que 03 .súditos de 

E:irohito precisam viver constante
mente de polícia à ilharga con
juntura que acarreta enorm~s des
pesas, c.onstituindo, por isso lnes
tno, u1n ambiente p3rrnanente de 
sustos e_ apreensões. Não é que 
o Japones deva ser temido como 
quem luta de frente ou a desco
b~rto. Raziio maior para que es
tejamos continuamonte de sobl'e
nviso contra suas insídias e ma
quinações clandestinas. 

Ora, um país que precisa de 
braços não pode estar obrir;ado a 
policiar a todo momento os co
operadores de sua economia. Por
que, em última análise, um cam
po de cultura passaria a ser uma 
espécie de presídio, com sentine

las à vista, para impedir que os 
braços aparentemente consagra-

, dos ao trabalho não se con ve-r
tessem, de uma hora p?.ra outra, 
em manipuladores de armas ho
micidas, a pretexto de defenã;
rem princípios ou ideologias que 
o colono. seja de que :raça fôr, 
deverá deixar no país de origem. 

E o programa da politica Imi
gratória, quanto ao nipõnico, e;'l
cerra um problema d= duas so
luções. Por uma, teremos de lhe 
fechar as fronteiras; de acôrdo 
com a segunda deveremos ir co
lhendo e processando parcialmen
te QS indesejáveis. já domicilia
dos há anos no país, e:,pulsando
os do território nacionaL Não po
de haver alternativas ou varian
tes nas duas urovídências, de VP.'!: 
que s" exclui a hipótese de repa-
triação em massa. · 

Mas será índispensácl que as 
sérias mediâas a tomar não se 
limitem à jurisdição paulista: de
verão competir ao govêrno federal, 
mediante leis novas e mais enér
gicas contra oS ind2sejáveis. 
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Srs. Constituintes. logo que pud:;r 
ocupar a tribuna com tempo sufi
ciente voltarei, com copiosa. e impres
sionante documentação, a .tratar da 
imperiosa necessidade de estancar de
finitivament~ "'ssa malfada-da imigra
ção japonesa. 

Sr. Presidente. com êste apôio unâ
nime da imprensa, e o firme propó
sito do Govérno de repelir a a.fronta 
dos fanl!.ticos, estou certo de que o 
Japão não vencerá no Brasil. (Muito 
bem; muito bem. Pa.lmas o orad'Jr 
é cumprimentado. l 

O SR. PRESIDENTE - Está find!l 
a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDE.'I\I.( DO DIA 

Comparecem mais 154 Senhores 
Representantes: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Brancc>. 

P..mazonas: 
Alvaro Maia. 
Valdemar Pedrnsa. 
Pereira da Silva. 
Cosme Ferrei!'P .. 

Pará: 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bit:~ucourt. 
Carlos Nogu-2ira. 
Rocha Ribas 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Pereira Júnior. 
Crepori Franco. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Luiz Carvalho. 

Piauí: 
Renault Leite. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 
Raul Barbosa. 

R. G. Norte: 
Georgino Avelino. 

Paraíba: 
Samuel Duar~e. 
José Jo!ili. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Etelvino Lins. 
Osvaldo Lima. 
Costa Porto 
Ulisses Lins. 
Ferreira Lima. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 
Góis Monteiro. 
Lauro Monteneg:-o. 
José Maria: 

Sergipe: 
Leite Neto. 
Graco Cardoso. 

i 
Bahia: 

Pinto AlciXo. 
Vieira de Melo. 
Altamirando :~equiâo. 
Eunápio de Queiroz. 
Luiz Barreto. 

E. Santo: 
Atílio Vi11aqua. 
Carlos Lindemberg. 
Vi eira de Rezende. 

D. FederaL 
Jonas Correia. 

R. Janei::-o. 
Eduardo Duvivier. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Acúrcio Tôrres 

M. Gera:~s: 

Benedito Valadares. 
Rodrigues Seab:-a. 
João Henrique 
Joaquim Libànio 
José Alkmim. 
Gustavo Capanema. 
Milton Pra tes. 

São Paulo: 
César Costa. 
Costa Neto. 
João Abdala. 
Honório Monteiro. 

Goiás: 
Caiada Godói. 
Galena Paranhcs. 

M. Grosso: 
Ponce de Arruda. 

Paraná: 
Flávio Guimarães. 
Fernando Flôres. 



Munhoz de ;\'{elo. 
Aramis Ataide. 

S. Catarina: 
Nereu Ramo~ 
Ivo d'.'\.qul:lo. 
Aderbal Sil'l'a. 
Roberto Gros.s-,mbachc:-. 

R. G. Sul: 
Ernestc Dor::teles. 
Gaston Englert 
Adroaldo Co$ta. 
Dâmaso Rocha.· 
Manuel Duarte 
Bittencourt \zambuja. 
Mércio Teixena. 
Pedro Vergar<:.. 

União Democrática Nacional 
Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epílogo de Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéia. 

Pia ui: 

A-delmar Rocha. 

Ceará: 
Plinio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate 
Beni Carvalho. . 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

R. G. Norr.~: 

Ferreira de Sousa. 
Paraíba: 

João úrsulo. 
Fernando Nó':Jrega, 
Osmar Aqui no. 

Pernambuco: 
Lima Ca.-acanti. 
João Cle<Jfas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Freitas Cavacanti. 
Bahia: 

Aloísio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
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Otávio Mangabeira. 
Manuel Nova:s. 
Luiz Viana. 
Clemente MarianL 
Rafael Cincurâ. 
Ali ornar Bakeiro. 
Alberico Fraga 
Rui Santos 

D. Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 

R. Janeiro: 
José L•,cmil. 

M. Gerai5: 
Magalhães Pinto. 
Gabriel P<t>o03. 
Milton Campo~. 
Licurgo Lei.J 

São Paulo: 
Paulo Nogueira. 

M. Grosso: 
J cão Vilasboa5. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

S. Catarina; 
Ta vares d 'Am:ual. 

R. G. Sul: 
Flôres da Ct,:ha. 
Osório Tuyuty. 

Partido Trabalhista Brasil<iro 

Bahia: 
Luiz Lago. 

D. Fede~al: 

Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas Viana. 
Baeta- Neve.;. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

R. Janeiro: 
Abelardo Mata. 

São Paulo: 
Pedroso Júnior. 
Romeu Fio ri. 
Berta Condé. 

Paraná: 
Melo Braga 

R. G. Sul: 
Artur Ficher. 
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Partido Com~nista do Brasil 

Gregório Bezerra. 
Agostinho Oii ·;eira. 
Alce do Coutilü:o. 

D. Feder'i1: 

Carlos Prestes. 
-João Amazcr!.as. 

R. J anei!'o. 

Claudino SiJ\·a. 
São Paulo· 

Caíres de Brito. 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Lino M:1chado. 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 
Durval Cruz. 
Am::tndo Fontes. 

M. Gerais. 
Bernardes Fiiho. 

Partido Popular Si•tdicalista 

Para: 

Deodoro Mendcnça. 
Ceará: 

Alves Linhares. --. 
Bahia: 

Teódolo Albuquerque. 

Partido Republicano Progressista 
São Paulo: 

Campos Verga!. 

Partirto Libertador 

R. G. Sul: 
Raul Pila. 

O SR. COSTA PORTO- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para apre
sentar um requerimento. 

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

O SR. COSTA PORTO (*) - Se
nhor Presidente. acabo de receber o 
se~:;uinte telegrama, que passo a lêr: 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

Deputado Cesta Porto - Palá
cio Tiradentes, Rio. 

Criadores pernambucanos con
fiam atuação seus parlamentares 
defesa pecuá!·ia. Desvalorização 
causada suspensão finar.ciamento 
Banco Brasil causa prejuízos ma
terial e sacrifício zebús exporta
dos México deprime moralmente. 
Saudações, Antenor Alves Pedrosa. 

Trata-se do depoimento de um agrô
nomo, que, em contacto permanente 
com a terra, sent1::, talvez melhor do 
e>ue nós, as necessidades da população 
s""ac:rificada pela crise porque passa, já 
agora, a pccu§.ria nacional. Não repre
senta, entretanto. uma voz isolada, 
mas, sim, o reflexo àe outras vozes 
que aqui se tem ouvido. mostrando ~o 
país que a situação atual da pecuána 
brasileira é, rea!menre de crise. 

Tenho acompanhado os debates que 
através da imprensa, do Parlamen
to e dos órgãcs interessados, tem o 
prob!em"- suscitado. no sentido de se
rem nedidas providências ao Govêrno 
e de evi<ienciar que a ques:ão não in
teressa, apenas, a uma classe, mas tem 
reflexos muito sérios na própria pro
dução nacional. Ve:ifico, porém, e cem 
pezar, que quase todos quantos têm 
frases bem buriladas. em nada con
correm para solucionar a atual si
tuação ailitiva da pecuária brasileira. 

Por isto, Sr. Presidente, refletindo 
o pensamento de vários colegas e de 
diversas bancadas, tenho a honra de 
enviar o. V. Ex.a o requerimento que 
passo a lêr: (Lêl 

Sr. Presidente, ni:o é êste o momen
to. ~e nos perdermos em divagações 
teoncas, para fixarmos responsabili
dades. Não é interessant1:: discutir se 
houve ou :~ão motivo para o Banco do 
Brasil restringir e pràticamente anular 
o crédito. Não é esta a ocasião de in
dagar se o Banco do Brasil concorreu 
decisivamente para o encilhamento, 
para a febre do zebu, que predominou 
entre os n1::gócics da pecuária. O que 
urge - e os apêlos insistentes dos 
pecuaristas o demonstram - são me
didas concretas. Ou isto ou a desor
dem; ou isto ou a desorganização. E 
isto. que é muito pouco, é tudo para 
salvar s. indústria pastoril, é tudo para 
salvaguardar os interêsses da nossa 
e<!onomia. 

Passo a V. Ex.•, Sr. Presidente, o 
requerimento, para o qual peço ur
gência. <Muito bem; muito bem.) 
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lii.QUERIJ\:rE!-.-:1:0 N, 0 301, DE 1946 

Requer a nomeação de uma 
Comissão parlamentar de cinco 
·u:.embros, incumbida de estudar, 
com urgência, os motivos da 
crise da indústria pastoril no pais, 
~'!!.gerindo ao govêrno as medidas 
·n-ecessárias à defesa dos interêsses 
a.os criadores e da própria eco
·,;omia nacional. 

'T-endo em vista o clamor angustian-
11<= cm:n que, de todos os Estados, os 
pecu.arutas denunciam a grave situa
ção ca pecuária, requeremos à Mesa 
seja nomea,da uma comissão de· cinco 
memt•ros, para, com a máxima urgên
cia, examinar a crise da indústria 
}Jastoril no país. a·presentando, ao go
vêrno, as medidas julgaodas necessá
rias à defesa dos legítimos interê.sses 
dos uiadores e à salvaguarda da pró
pria ~conomia r:acional. 

Saia das Sessões. em 23 de julho de 
194!i. - Costa Põrto. - Flores da 
Cunhe. Dolor de Andrade. 
Welbzgton Brandão. - Galena Para
nhc~. - Segadas Viana. - Pedroso 
Júnic-;-. - Baeta Neves. - Berta Con
dé. - Café Fillw. - Janduí Carneiro. 
- Rc·;,;Z PiZZa. -Souza Leão. - Ponce 
de Arruda. - Me:rtiniano de Araújo. 
- Osório Tuyuty. - Tomaz Fontes. 
- Jc.les Machado. - Erasto Gaertner. 
- Nlunhoz da Rocha. - Alves Linha-
res. - Gilberto Freyre. -Aloysio de 
CaT'l)alho. - Dario Cardoso. - Lutz 
Viana. - Hermes Lima. - Lima Ca
valcanti. - João Henrique. 

O SR. TAVARES D'AMARAL -
s~ ?residente, peço a palavra, para 

.r~.::entar um requerimento. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-

1::..v::-"" 0 nobre Representante. 

O S::1.. TAVARES D'AMARAL (*) 
- Sr. ?residente, solicite{ a palavra 
p:;.n ;on.::aminhar à Mesa um reque
rim~nto no sentido de ser consultada 
a. c~~a sôbre a inclusão, no Diário da 
Asser;!bleia, da conferência proferida 
pelo Professor Tenente-Coronel Alta
mil":l.:P.do Nunes Pereira, no Licêu Li
-rerá:no Português, sõbre a Lingua 
?o:-t~guesa.. 

A:o~-ts, porém. de tecer algumas 
consi<lerações a 1·espeito, quero asso
ciar-me ao voto de pesar pelo faleci
mer..,tCI de Acácia Moreira. fato que 
.ag-or.::.. chega ao meu conhecimento. 

A-cb.:io Moreira foi, no meu Estado, 

(') Teto foi revisto pelo orador. 

grande politi<:o, gra.nde advogado, e 
· gra.'l.de catarinen.se. Seu desapareci
mento constitui, para nós, de santa 
Catarina, perda irreparável. 

Associando-me a.o voto de pesar. 
que da tribuna já foi solicitado pelo 
ilustre colega Otacílio Costa, cumpro 
um dever duplo, de catarinen.se e de 
partidário. 

Voltando ao requerimento, devo di
zer que o Professor Tenente-Coronel 
Altamirando Nunes Pereira é cate
drático de Filosofia do Colégio Mili
tar. Professor de português e autor 
de uma série de livros sõbre a lin
guagem, exerce atualmente as fun
cões de 1. o Secretário da Acaodemia 
Brasileira de Filosofia. O trabalho 
cem que brindou os ouvintes no Li
cêu Literário Português é vasado em 
base científica e examina as condi
ções da realidade .do problema da 
mudança do ncme da língua portu
guesa, que falamos, documentando-o 
com a opinião de sumidades filológi
cas e li :erárias do Brasil. 

O Sr. Aureliano Leite - Quero 
dizer que subscrevo com grande ale
gria o requerimento que V. Ex." 
vai mandar à Mesa. 

O SR. TAVARES D'AMARAL -
Muito obrigado a V. Ex.". 

Debatendo-se nesta Casa o assunto 
da muda.nça do nome da língua que 
falamos. o estudo do Professor Alta
mirando Nunes Pereira é um subsi
dio valioso para a solução desta mag
na questão, que tão profunda.me!llte 
e tão de perto interess-a ao Brasil. 

Muitos foram os que subscreveram 
o requerimento e muitos deles, estou 
certo, conhecendo o trabalho do Pro
fessor Altamirando Nun-es Pereira, vo
tarão para que no Brasil se mante
nha o nome de língua portuguesa, 
único que pode ser dado ao nosso 
idicma. (Muito bem; muito bem.) 

O orador envia. à. Mesa o se
guinte 

RE~"UERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente. 
Requeiro a V. Ex."" se digne sub

meter à deliberação da Assembléia 
o requerimento que (}ra faço p-ara so
licitar seja publicada no Diário da 
Assembléia para que fique constando 
dos Anais desta Casa, a brilhante e 
erudita conferência proferida pelo 
Professor Tenente-Coronel A1tami
:rando Nunes Pereira, no Licêu Lite
rário Português e que constitui valio
so subsidio pa:ra solução da questão 
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aqui surgida sôbre a mudança da de
nominação da Língua Portuguesa fa
bda no Brasil. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 
1946. - Tavares d' Amaral. 

A imprimir. 

O SR. JOSÉ ROMERO -Senhor 
Presidente, peço a palavra, para apre
sentar do!s requerimentos. 

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

O SENHOR JOSÉ ROl\I[ERO 
Senhor Presidente, em tôrno da ven
da, por plh'te da Prefeitura, do ed!
fício que se destinava ao Hospital 
Henry Ford, estabeleceu-se debate en
tre Amador Cysneiros e o Prefeito 
do DL<trito Federal. 

O jornalista cujo nome pronuncio 
com respeito, dada sua cultw·a e in
teligência, sempre dedicadas aos pro
blemas do Brasil, por intermédio da 
"Gazeta de Notícias" do dia 18 dês
te mês, pubiicou artigo em que afir
ma ter a Prefeitura resolvido vender 
o edific!o destinado ao Hospital Hen
ry Ford, porque o mesmo, onde gas
tará milhões de cruzeiros, era im .. 
prestável para o Hospital. 

Eis o artigo a que me refiro: 

"E essa história de canoa tam
bém pode servir para o Sr. Hil
debrando de Góis, metido numa 
dessas embarcações, com água 
até aos joelhos. A qualquer mo
mento irá ao fundo se não tive, 
tempo de alcançar a margem. 
Mas S. Ex.~ nem dá por isto 
Tem c delírio da publicidade que 
o tornou um "nome nacional" ... 
Por isso é que a imprensa divul
gou sua recentíssima visita ao 

Hospital Henry Ford e as con
clusões a que chegou: vender o 
terreno e o edifício onde a Pre
feitura gastou milhões, porque o 
tal edifício não se presta (sic) 
para hospital. E, adianta que a 
espiga poderá ser imp!ngida 
a qualquer Instituto, conforme 
propostas que recebeu. Nêste pe
ríodo é que está o pulo do gato, 
ou antes, a marmelada. Procla
mamos daqui a honestidade pes
soal de S. Ex." mas niW avança
r.ws a afirmar o mesmo de ou
tras pessoas. A boa-fé de S. E:r:
ceZ...'ncia está sendo explorada, no 
caso, para uma boa negociata, 

cujo esquema já é do no>.>o co
nhecimento: uma comissãozinha 
tentaà.ora, para o intermediário. 
bem juntinho de S. Ex.", a lhe 
puxar a casaca e a insinuar de 
que o hospital não serve e deve 
ser passado adiante. Cuidado, 
muito cuidado, Sr. Hildebrando. 
Muitas vezes uma armadil.'la as
sim preparada prejudica para. 
sempre um homem público de 
honestidade reconhecida. E o ge
neral Dutra não gosta dessas coi
sas. E' um homem exquisitc, co
mo eu sou. Não se mete, pol." 
princípio, em negócios que não 
são bem explicados e faz ques
tão de punir tais elem~ntcs, 
quando não os atira à execração 
pública. Cuidado, pois, sr. Pre
feito, e veja que não sou ami
go da onça. Estou lhe abrindo 
os olhos, da mesma forma co
mo, certa vez, o ingênuo Pôrto 
da Silveira abriu os seus, recor
dando-Ih~ até a figura do Se
nhor Jorge Dodsworth. Não sei 
se o Pôrto da Silveira é seu ami
go da onça mas creio que lhe 
falou a verdade. Essa história. 

pois, do Hospital H~nry Ford po
de dar em águas de barrela. 
porque, em sã consciência, nin
guém acredita que a engenharia 
pa trícia e os técnicos de medi
cina tenham planejado um hos
pital, invertendo a Prefeitura. 
nas obras. uma vultosa soma, 
para depois se chegar a conclu
são de que tudo está errado e 
não convém terminar a obra. Eu, 
pelo menos. não entendo a ra
zão disso, a não ser sôbre a 
exi~tência do dente de coelho no 
negócio, mascote que tanto dá 
sorte, como azar ao pobre mor
tal". 

('I'rancrito da "Gazeta de No
ticias'') . 

Sr. Presidente, a notícia alarman~e 
publicada por Amador Cysneiros, dei
xou a população em suspenso; mas S. 
Ex.n, o Sr. Prefeito do Distrito Fe
deral, nos acalentou e nos tranquili
zou ao afirmar que o prédio era ina
da;ptável. Entretanto, é S. Ex." mesmo 
quem declara nesta nota oficial: 

- "Nã.o se trata de nenhuma. 
negocla,ta pretendida pela Prcfe!
tlll"al. Ao contrário, pretende a Pre
feitura desfazer-se de um mau ne
gócio realizado por administrações 
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anteriores. O chamado hospital 
Henry Ford muito embora C<>DS
truído para aquele fim, jamais te
ve qualquer instalação, quer para 
receber enfermos, quer para reali
zar trabalhos de ambulatórios, 
quer, mesmo, para, atender a0 
mais modesto doente. C<>nstmido 
por um particular, funciono·J., ali 
inicialmente, a Faculdade de Me
dicina, estatlelecimento de en&i.
no livre, pertencente ao profe:osor 
Artur Vitor. A Prefeitura alugou 
o prédio, mas não o ocupou, du
rante vários anos. Em seguida des
apropriou prédio e terreno, por CrS 
5.400.000,00; tentou fazer algumas 
reformas, com o objetivo de adap
tá-lo para uma posterior ocupacáo 
e o aluguel, compra e reforma 

r atingira:m ao total de t:'rS ..... . 
7. 300.000,00. Entretanto, nenhu
ma engenharia sanitária permiti
ria a instalação de um hospital 
com semelhante disposição arqui
tetõnica, pois todos os comparti
mentos do edifício foram construi
dos de forma irregular, a maior 
parte dos quais sem luz e sem ar; 
as instalações sanitárias internas, 
com luz artificial e a disposição 
geral imperfeita. Para atender a 
uma real e eficiente ocupação do 
prédio, teria a Prefeitura que rea
lizar um gasto de três vezes supe
rior ao que já foi dispendido. Ora, 
a Prefeitura recebeu propostas 
para a compra do edifício e tP.rrc
no pelos Instituto dos Inãustriá
lios e dos Comerciários, que dese
jam fazer, ali um hospital para 
seus segurados. Nenhuma oportu
nidade melhor que esta para a 
Prefeitura pll!ssar adiante e desfa
zer-se de um mau negócio. Tra
ta-se, como vêm de um negócio lí
cito perfeitamente honesto, entre a 
Prefeitura e autarquias federais, 
voltadas tôdas elas para um pro
pósito comum: a Prefeitura de 
conseguir meios suficientes para 
construir na mesma zona, o bairro 
do Rio Comprido, um hospital em 
condições de atender à sua enorme 
popu!a,ção e os institutos o de pres
tar um benefício reclamado pelos 
seus associados". 

·Sr. Presidente, se o prédio não aten
de às exigências da medicina moder
na, se o edifício não foi construído de 
acõrdo com a engenharia sanitária e, 
:porta,nto, não pode ser adaptável de 
maneira alguma a um hospital, como 
afirma S. Ex."' que vendeu o mesmo 
edificio, para nêle ser instalado o hos-

pita! dos Comerciários ou dos Il:du·;
triálios? Evidentemente, se o ectlii
cio não serve para a popula,ção dr. Ri<> 
Comprido, também não pode ;,;e!·vh· 
para os Industriários ou C<>merciãrios 
de todo o Brasil, contribuintes dos 
respectivos institutos de pe~sce~ e 
aposentadorias. 

Nessas condições, tenho a ho,-,:--~ d<' 
encaminhar à Mesa dols requerirr:;;ntos 
que passo a ler. (Lê) : 

REQUERIMEI,rTO N.0 296, DE 19~ 

Solicita informações do Poder 
Executivo sôbrc as razões que 
Ze·mram a Prefeitura do Distrito 
Fedem! a por a venda o etli/fcio 
do Hospital Renry Fvrd, z qual 
o preço em que o estime ::ara 
efetuar a transação. 

Requeiro que o Exmo. Sr. :Minis
tro da Justiça e Interior infor~!~. com 
a possível urgência: 

a) quais as razões de ord2m. téc
nica que levaram o prefeito do 
Distrito Federal a vender o eiliticio 
destinado ao Hospital Henry Fo:-d? 

b) A autarquia comprador::>. - I. 
A. P. C. ou I. A. P. I. - cvnhe
ce essas razões? 

c) Quais as despesas até hOji: de
tuadas pela Prefeitura nesse ediiido, 
o atual valor -da obra e terrcr.o o 
qual a. quantia pela qual pre~e::.c; ~ o 
prefeito vender o Hospital? 

Sala das Sessões, 23 de juU;-: de 
1946. - José Romero. - Jor.rz..> Cor
reia. 

REQUERIMENTO N,0 297, D<: l~c 

Solicita informações ãetai!:ada,;
do Poder Executivo sõbre a anun
ciada venda pela Prefeitura. d..o 
Disl:rito Federal do R O>!iitll~ 
I-IenTJJ Ford. 

Requeiro que o Exmo. Sr. Minis
tro do Trabalho Indústria e Comér
cio informe, com a pcssive! l!:'gên
cia: 

a) O I. A. P. C. ou o I. A. P. 
I. pretende adquirir da Prefeitura 
do Distrito Federal o edifício d.J Evs
pltal Henry Ford? 

b) O I. A. P. C. ou o I. A. P. 
I. conhece as razões pelas q ual.5 o 
Prefeito quer vender o aludiào pré
dio, publicadas no "Diário de Noti
cias" de 20-7-46? 

c) Tendo o Prefeito declarado q,ue 
"nenhuma engenharia sanitár.a !Jer-
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mitiria a instalação de ut:t hospital 
com semelhante disposição arquitetô
nica, pois todos os compartimentos 
·:io edifíciõ foram construídos de for
ma irregular, a maior parte dos 
·tuais sem luz e sem ar" e que "para 
"tender a uma real e eficiente ocupa
<;áo do prédio teria de realizar um 
o:asto tro!s vezes superior ao que já 
rei dispendido", o I. A. P. c. ou 
o I. A. P. I. acha q!le deve fazer 
,;cmelhante negócio? 

d) Qual o prêço pelo ql!al a Pre
teltura "passa adiante e desfaz-se 
dêsse mau negócio", segundo as' pa
lavras do prefeito? 

Sala das Sessões, 23 de julho de 
1946. - José Romero. - Jonas Cor
:-cia. 

Cbtidas estas informaçó(:.õ, que es
p~ro sejam urgentes, reservo-me, en
·cão, o direito de emitir meu pare<:er, 
:não a·penas como Deputado, mas, tam
bém, e principalmente. como médico, 
'flO;s de organização llO"lpitalar algu
ma coisa entendo, porque não só já 
:instalei uma Casa de Saúde, da qual 
fui diretor durante vários ancs, como, 
<ülliia, no momento, sou o diretor-mé
..lico de uma sociedade que está cons
;~:;.!iiH!o o maior hospital co Brasil. 
ITYiuito bem; muito bem.l 

O SR. CLAUDINO SILVA - Se
:'ln.or Presidente, peço a p;;.la na para 
";::resentar um requerimer.w. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
hvra o nobre Representar.te. 

O SR.CLAUDINO SILVA ('·') -
Gr. Presidente, venho à tribuna, para 
;,;:Jresentar um requerimento assina
do pela banca.da do m~u partido, o 
l'arEdo Comunista do Brasil. 

1~a enchurrada de decretos-leis. que 
·1óm inundando o país desde a época 
r,egra. da ditadura até os dias presen
i;cs, alguns há que contrariam os in
t€-rG:.:ses da população, e que, ao invés 

<!<:! minorarem a situação ci.e carestia, 
de fome, de miséria e de câmbio ne
!{!0, vêm agravar as condições de vida 
d<> ~vo, part!cula.rmen~ é.o opera
" ;a,do. 

Exemplo fr!zante é o qu-e está acon
t:.'i.!er.do no município de Sã.o Gon
ç:,lo, o maior contribuinte. em im
YJ0Stos. para o Tesouro Federal, que 
vt! não só a p-equena, come a méclia 

·, •ldús~ria . oneradas com c prêço do 
!ti!owat hora. 

( • 1 Não foi re~isto pelo o:·aàor. 

Os delegaodos, agentes ou advogados 
das companhias imperialistas no Bra
sil têm sabido conseguir do Govêrno 
de<:retos-leis que, pela forma jurídica 
e de acôl:'do com a lei, não poderiam 
obter. 

Passo às mãos de V. Ex." Sr. Presi
dente, o requerimento a que aludi. 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem. Palmas.) 

REQUERIMENTO N. 0 299, DE 1946 

Solicita informações do Poder 
Executivo sôbre os motivos invoca
dos para se proceder à reforma 
do contrato celebrado entre a Pre
feitura Jl!unicipal de São Gon
çalo, Estado do Rio de Janeiro, e 
a Companhia de Energia Elétrica, 
em prejuízo do povo. 

Considerando que a 15 de Janeiro de 
1925 foi celebrado um contrato entre 
a Prefeitura Municipal de São Gon
çalo e a Companhia Brasileira de 
Energia Elétrica dando a esta última 
a. concessão exclusiva e absoluta, por 
vmte e cmco anos de exploração de 
fornecimento de luz e fôrça a todo o 
Município de São Gonçalo, contrato 
que só terminaria em 15 de janeiro 
de 1950; 

Considerando que o Decreto-lei nú
mero 7 .469, de 17 de abril de 1945, 
veio alterar profundamente, talvez 
em seus principais fundamentos, o 
contrato que se acha em vigor há 
vinte anos: 

Considerando que a êsse decreto-lei 
vem anexada uma tabela de tarifas 
majorando extraordinàriamente o que 
se acha estabelecido no contrato de 
15 de janeiro de 1925; 

Considerando que o consumo mini
mo passou de 10 a 15 kilowatts hora. 
por mês e o preço máximo de cin
qüenta centavos (Cr$ 0,50) para. oi
tenta centavos (Cr$ 0,80), para os 15 
primeiros kilowatts (item I da tabela 
anexa ao Decreto-lei n. o 7 .469); 

· Considerando que êste decreto esta
beleceu o mnimo de consUI!lo da fôr
ça motriz em 53 kilowatts hora por 
mês (para. os pequenos consumidores) 
no valor de CrS 24.00 isto é, a mais 
de quarenta e cinco centavos o ldlo
watt hora (item n da Tabela anexa. 
ao decreto-lei) ; 

Considerando que a Comp. Brasi
leira de Energia Elétrica não procede 
a qualquer remodelação, nem estendeu 
as suas redes de transmissão no Mu
nicpio de São Gonçalo. nem fêz qual- · 
quer obra que lhe tivesse acarretado 
despesas extraordinárias; 
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Considerando que a Comp. Brasi
leira de Energia Elétrica também 
cobra do consumidor tõdas as taxas e 
impostos que incidam sõbre êsse for
necimento < cota de previdência e im
põsto de consumo) ; 

Considerando que o Decreto-lei nú
mero 7. 469 veio prejudicar justa
mente a classe pobre e as pequenas 
indústrias como o aumento de ta
rifas; 

Considerando oue a Prefeitura Mu
nicpal de São Gonçalo não foi ouvida. 
nem consultada a respeito do assunto; 

Considerando que um contrato en
tre duas partes não pode ser desfei
to unilateralmente, sem que uma delas 
seja consultada. 

Requeremos que, por intermédio da 
mesa, seja solicitada ao Ministéric da 
Agricultura, informar quais as razões 
que levaram o Govêrno a reformar o 
contrato estabelecido entre a Compa
nhia Brasileira de Energia Elétrica 
e a Prefeitura Municipal de São Gon
çalo, no Estado do Rio, em prejuzo 
do povo. <contrato que só venceria em 
1950), quando não existe nenhum mo
tivo que justifique tal medida. 

Sala das Sessões. ;!3 de julho de 
1946. - Carlos Prestes. - Gregório 
Bezerra. - BatiSta Neto. - Abilio 
Fernandes. - Claudino Silva. 
Carlos MarigheUa.. - José CriSpim. 
-Agostinho Oliveira. -Oswaldo Pa
checo. -Mauricio Grabois. -Jorge 
Amado. - Alcedo Coutinho. -Catres 
de Brito 

O SR. 3ATISTA NETO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para :?.jJre
sentar um requerimento. 

O SR. ?RESIDE.."<TE - Tem :1 pa
lavra o ::;obre Representante. 

O SR. BATISTA NETO (pela C•
dem) - Sr. Presidente, em nome d:. 
bancada ·Gomunista, venho solicitar ::>. 
atenção das nobres Constituintes ::::.ra 
o requerimento que vamos aprese;ltaT 
e que se refere à anomalia e dispa
ridade cp.e a Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil estabelece no tratamen
to dos passageiros que se servem cessa 
ferrovia. 

E' norn4"1. universalmente aceita e 
sancionada que as empresas transro•
tadoras !1ão podem conceder prefe
rências io.queles que utilizam os seus 
serviços. 

f:sse Plincípio, além de ser ponte 
pacifico dos grandes tratadistas do a~
sunto, como Colson, Lamale, Corin<.:. 
Mme Le:::oy, Tojani, etc., é ainda san
cionado pelo Regulamento Ger3.l de 
Transportes das Estradas de Ferro 
Brasileiras. 

Pois bem a EFCB, a partir de 5 
ele agõsto de 1945, em sua última re
fo=a tarifária, pôs ababco êsse p;:ln
cípio e estabeleceu uma diferencia
ção odiosa, mantendo as passagen' 
de ida e volta, em 1." classe, nos tren' 
expressos e mistos e suprimindo o,; 
de ida e volta em 2."- classe. 

Essa diferenciação, além disso, fere 
seriamente o bolso do passageiro mfo
nos abastado . 

. -Vej:tmos, o aumento a que nos referrmos: , 
I Ida e volta 

Km I antes 
I de 5-7-45 , 
I 
I Cr$ 

100 .............. I lS,OO 
I 

200 ............. -I 35,00 
I 

300 ............. ·j 45,00 

400 .............. I 54,00 

500 .............. I 63,00 
I 

600 .............. I 71,00 
I 

2 simple~ 
depois 

de 5-7-45 

c··c .,, 

3-t:üO 

52,00 

'iQ.~~D 

84,~10 

96,'.!0 

105.00 

<;d de aumen::; 

90 

49 

55 

55 

52 

49 
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D:.~. Senhor Presidente, t.m face das 
1·ec;&.:nações vindas à nossa bancada, 
o requerimento que agora, co:n a de
vicia \'enia, encaminhamos à mesa. 
<Mn~t~ bem. Palma.•>. 

'-<'QUEal!li01"IO N.0 298, DE 1946 

Solicite informações do Poder 
Zxecutivo sôbre o critério cuio
~-é'..dO ;Jela Estrada de Ferro Cen
:,-aZ do Brasil para suprimir as 
;oa.ssagens de ida e volta em 2."' 
.::Zasse nos trens mistos e expres
!-os; quais as suas possibilidades 
:c-ara restabelecer em curto prazo 
:.:s rejericJ.as passagens. 

Considerando a importância social 
e econômica que representam os meios 
de !ransport~; 

Considerando o papel fundamental 
do transporte de passageiros; 

Considerando que é dever das auto
ri<ia.à es públicas assegurar e facilitar 
a rru;·;imentação da população; 

Considerando que em esp::cial, às 
ferro7ias cabe essa !unção, meio de 
desenvolvimento das zonas por elas 
~ervidas; 

Co:::;sideranõ.o que essas facilidades 
dev.e:JJ ser dadas à parn menos be
neficiada do povo, àquela que viaja 
em Ee-gunda classe; 

I 
I Ida e volta 

Km I antes 
! de 5-7-45 
.I 

Cr$ 

l{!fr •••••••••••• o o 18,00 
2(>(1 0 o I O o O O O O 0 O 0 O 0 35,00 
300 ............. ·I 45,00 
400 o o • o o o o • • o o o o • I 54,00 
500 .............. I 63,00 
6C'{o ••••••• o •• o •• o 71,10 

Rlf:oqueremos seja solicitado por in
te::-médio da mesa, ao Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicas informar: 

a> c;ual o critério adotado pela re
ferida Estrada e que norteou a su
pres..~o das passagens de ida e volta 
(·m seg=da classe nos trens mistos e 
expr-essos; 

o i quais as possibilidades e medidas 
l1{XE-Ssá..'ias para que a E.F.C.B. res-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• I 
1 
I 

I 
I 
I 
! 
I 
I 

Considerando que, universalmente, 
êste critério é adotado e que para tal, 
existem as passagens de ida e volta, 
com sensfvel abatimento sôbre duas 
simples; 

Considerando que na Estrada de Fer
ro Central do Brasil se movimentam 
anualmente em ida e volta cêrca de 
5. 000.000 de passageiros nos trens do 
interior; 

Considerando que a referida Estrada 
de Ferro, a parti= da reforma tarifá
ria de 5 de agõsto de 1945, suprimiu 
as passag(ms de ida e volta em segun
da classe, em trens mistos e expres
sos, exatamente os mais baratos e que 
servem à parte mais pobre da popu
lação <tabela EA 1-4); 

Considerando qu~ a supressão dessa 
tabela é tanto mais estranhável quan
do se verifica que continuou a vigo
rar a tabela referentes às passagens 
d~ ida e volta em primeira classe nos 
ref2ridos trens (tabela EA 1-3); 

Considerando que a supressão das 
referidas passagens é tanto mais es
tranhável quando se considera que em 
5 de agôsto de 1945, houve um aumen. 
to de 20 a 30% no preço das passag·~ns 
de segunda simples, nos trens expres
sos e mistos . 

Considerando ainda que o aumento, 
com a supressão das referidas pas
sagens foi de fato maior, como se ve
rifica p2lo quadro que segue: 

2 simples 
depois 

de 5-7-45 

Cr$ 

34.00 
52,00 
70,00 
84,00 
96.00 

106,00 

%de aumento 

90 
49 
55 
55 
52 
49 

tabeleça em curto prazo as referidas 
passagens. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 
1946. - Carlos Prestes. - Batista 
Neto. - Abilio Fernandes. - JOTge 
Amado. José Crispim. - Os
valdo Pacheco. - João Amazonas. 
- Agostinho Oliveira. - Maurício 
Grabois. Gregório Bezerra.. -
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CariúS Marighella. 
bença. 

- Atenda-se. 

Alcides Sa-

O SR. MANOEL NOVAIS - Sr. 
Presidente, peço a palavra para apre
senta:r uma Indicação . 

O S..~. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o !l.obre Representante. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Sr. 
Presidente, submento à consideração 
da Casa requerimento por mim for
mulado e subscrito por outros compa
nheiros de bancada, solicitando ao Po
der Executivo seja pôsto em tráfego 
pleno o trecho ferroviário São Félix
Calçada e se adotem providências ur
gentes para a melhoria do tráfego em 
todo a Rêde Federal Leste-Brasileiro 
no Estado da Bahia. 

Sr. Presidente, há poucos dias, o 
eminente deputado paulista, Sr. Ho
rácio Lafer, pronunciou nesta Casa 
eloqüente discurso convocando o Go
vêrno e o povo, especialmente os la
vradores brasileiros, para a batalha 
da produção. 

Efetivamente, a crise de produção e 
de transporte por que passa o Brasil 
constitue verdadeira calamidade e 
moti·:os tem o ilustre Representante 
paulista ao pleitear do Govêrno me
didas severas para que se encaminhe 
o problema do trigo no Brasil. Não 
há dúvida, porém, Sr. Presidente, de 
que, ao lado do problema d~ prod:Ução, 
existe outro sem o qual nao adianta 
conclamar-se os lavradores, os cria
dores e todos aquêles interessados na 
produção nacional, para que aumen
tem os seus esfôrços. 

Sem que se resolva o problema do 
transporte no Brasil, especialmente o 
ferroviário, não adianta ao produtor 
lavrar a terra para que o produto de 
seu labor apodreça nos próprios cam
pos. E' o caso da Bahia e o da Leste
Brasileiro. 

Todos sabemos que as administra
ções da Leste, desde a do Sr. Lauro 
Freitas, meu particular amigo e no
bre deputado da Bahia, até a atual, 
se têm esforçado para que a estrada 
seja dotada dos meios necessários ao 
escoamento da produção do sertão da 
Bahia. 

Há qualquer causa, todavia, nêsse 
meio emperrando a administração, 
apesar de se alegar todo dia que a 
falta de material é conseqüente, ex
clusivamente, das dificuldades cria
das pela guerra . 

O Sr. Jurandir Pires - Mas há 
material importado pela Leste-Brasi-

leiro e que está enferrujando, encos
tado no cais. 

O SR. I~OEL NOVAIS - Che
garei a êsse ponto. Por isso, dizia eu 
que há qualquer cousa emperrando a 
administracão. 

O Sr. Jurandir Pires - O mais no
tável é que êsses trilhos encostados no 
cais. foram comprados à América do 
Norte e têm mais de 80 anos de uso. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Não 
existe, sómcnte, o problema dos tri
lhos, a que se refere o nobre deputado 
Jurandir Pires, que estão enferrujan
do no cais d!! B·ahia. 

:f:sses trilhos se destinam ao prolon
gamento de Brumado e Caculé e à 
ligação de Itaiba a Novo Mundo. 

O Sr. Jurandir Pires - Exatamen
te,. 

O SR. MANOEL NOVAES- Mas 
não é êste o ponto que desejo foca
lizar. E' que se acham no cais da 
Bahia, pagando pesada armazenagem, 
cêrca de 100 Yagões da Leste-Brasi
leiro ... 

O Sr. Jurandir Pires - Conheço o 
fato. 

O SR. MANOEL NOVAES - ... até 
hoje não requisitados pela adminis
tração da estrada, que já devia às 
Docas do Pôrto da Bahia, até o mês 
pa.ssado, pela armazenagem dêsses va
gões, cêrca de 800 mil cruzeiros. 

O Sr. Jurandir Pires - Mas, não 
foram liberados pelo Departamento 
Nacional de Estradas de Ferro. 

O SR. JY'.LANOEL NOVAES - l::ste 
é um dos aspectos chocantes do pro
blema. Há outro ainda, Sr. Presiden
te: a Leste, na administração do Se
nhor Lauro de Freitas, tinha autori
zação para receber seis locomotivas 
Mallet, da encomenda de cinqü'"nta. 
em fabricação nos Estados Unidos, até 
que fôssem fornecidas trinta unida
des Diesel, tipo de tração aconselha
do para a zona sêca do Nordeste e jli. 
contratados. 

o Sr. Nestor Duarte - Segundo eu 
soube, várias delas foram desviadas 
para outra estrada. 

O SR. MANOEL NOVAES- Vossa 
Excelência tem tôda a razão. O contr..
to foi cancelado depois de 29 de ou
tuoro. 

Como dizia, Sr. Presidente, as loco
motivas Mallet, que já estavam em
barcadas em Nova York, em 13 de ou
tubro, foram desvia.das para outra es
traiia de ferro - a São Paulo-Rio 
Grande. 
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O Sr. Jurandir Pires - Isso mes
Illil. 

O SR. MANOEL NOVAES -·Além 
do mais havia sete locomotivas do 
mesmo tipo Mallet cujo transporte o 
Ministério da Viação tinha autori
zado para a Bahia, sob o fundamento 
de que essas locomotivas não se pres
tavam ao consumo do carvão nacio
nal e melhor se adaptavam à queima 
ãa lenha, combustível usado no Nor
deste brasileiro. F não sei por que 
motivo essa autorização foi cancela.da. 

O fato é que a administração pre
cisa tomar conhecimento dêstes fatos 
para que a produção do sertão da 
Bahia se escoe e não aconteça o que 
se verifica atualmente - as esta
ções de Jacobina, Joazeiro, Itaité, 
Barra de Mundo Novo, Piritiba, Con
tenda e tantas outras dl' rêde estão 
abarrotad$s de mercadorias, sem que a 
Leste lhes possa dar transporte. 

O Sr. Nestor Duarte - Acredito 
que V. Ex.• possa afirmar, sem exa
gêro, que não existe Estado algum 
da Federação que esteja a sofrer tan
to pela carência e mau estado de 
transporte do que o Estado da Bahia, 
neste momento. (Apoiados.) 

O SR. MANOEL NOVAES- E tam
to V. Ex.• tem razão que, ao iniciar 
o meu discurso, considerei o problema 
do transporte ferroviário na Bahia 
como verdadeira calamidade pública. 

O Sr. Nestor Duarte - Não ouvi o 
início do discurso de V. Ex.•, mas 
aprovo, integralmente, as suas decla
rações, visto como se trata de de-poi
mento veracíssimo, perante a Nação. 
Posso afirmar a V. Ex.• que acabo 
de receber copiosa correspondência da 
Bahia e tôd$ ela traz o clamor das 
populações contra a situação . dos 
transportes ferroviários no Estado. 

. O SR. MANOEZ. NOVAES- Não é 
possível, Sr. Presidente, sob pena de 
sacrificar-se inteiramente a economia 
baiana, continuar a Leste despresada 
pelo Ministério da Viação, que tem 
por função precipua zelar pelos pro
blemas dos transportes no Brasil e 
assegurar e garantir o escoam.ento da 
produção brasileira. Do contrário, não 
adianta, tanto a nós Deputados dos 
Estados, como à imprensa do pais, es
tarmos a clamar todos os dias cont::a 
as filas, contra a falta de gêneros ali
mentícios ... 

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex.• toca 
no ponto nevralgico da questão. 

O SR. MANOEL NOVAES- ... por
que os centros 'Produtores estão im-

pe-didos de ampliar os seus esfurç.os. 
uma vez que não ad!nnta produzir 
sem transporte. Espero pois QU": o 
Exmo. Sr. Ministro cin Viação atenda 
ao ardente apêlo que faço er:t no
m.e da Bahia no sentido da norm.ali
zação do tráfego da Leste Brasileira! 

O orador envia ci Mesa :;. se
guinte: 

JKDICAÇÃO N.0 J\)9, DE 1945 

Sugere ao Poder Executi·:o pôr 
em tráfego pleno o trecho ferro
viário São Fl!lix - Calçada, e 
adotar medidas que melhorem o 
tráfego em tódn 1\ rede da Léste 
Brasileira, no Estudo da Balu3.. 

P.equeremos ao Poder Exccutiv:>. por 
intermédio da Mesa dn Assembléia, 
seja põsto em tráfego pleno o trecho 
ferroviário São Félix - Cnlçnd». e 
adotadas providências urgl'ntc;> par~~o 
melhoria do tráfego crn tôda n rede 
da Léste Brasileirn, no Ec.ta.:!·l d::1. 
Bahia. 

Justijicaç(to 

O trecho Süo Fl!llx - Cnlçud.t Inau
gurado há alguns nnus, nrtlcuhmdo o 
ramal da Central dn Utthlu. t!Om a.> li
nhas de Jonze!ro c Proprlá, urúfica 
o atual sistema fcrrov!{tr!o do. Léste 
Brasileira. Ligação de tamanlla. tm
portància funciono., tL bem dize~. s~m
bolicamente. 

A Léste faz correr, nl!, aper.:J.;; um 
trem de passageiros por semana, quan
do necessário seria estabelecer um 
tráfego de, pelo menos, tantós trens 
quantos circulam semannlmcnte na. 
Central da Bahia, dn qual o trecho 
em aprêço é o prolongamento. 

O comércio de tOda l't·~lrLO percorri
do pela Central da Fnhln se benefi
ciaria imensamente com t•stn medida, 
de salutar efeito pnrn o "~coametlto 
das mercadorias qut•, do Interior se 
destinam à Capltnl. Aiém dl:;t.1, e 
mais grave alndn (> 11 xltunçrto dos 
transportes em ~ernl nct L{·r;t<'. 

O eminente Mlnl~l.ro Muc(odo S~.1rrs 
não ignora scu:1 mlnlmon d~W.lhes, 
como de resto dt•monMI.rou conhece
los durante n conft·rioJH'IIL llronuncia
da nesta Casn. 

O reaparelhnmrnto tlcVl t~r.-:wias 
brasileiras é um do• mulfi urr:l!ntes 
problemas que o Onv~rno terá. de 
enfrentar c pnrn cuJo /lxlto cumpre 
mobilizar toelos o:1 llllH>~Jn rccur:;os. 
Na Léstc, por t•xr•mt'l", o~ mtltcrials 
rodante e de truç(l.~o hl•!rt•l'llm enorme 
desgaste pelo ur.u cunHI.tmtc r •.íit'i-
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culdade de renovação. Basta assinalar 
que 80% de suas locomotivas têm mais 
de 40 anos de uso! E enqua~to esta 
situação perdurar, as classes produ
toras do interior baiano e o co
mércio do Estado padecerão prejuí
zos incalculáveis. Milhares de to
neladas de mercadorias se acumúlam 
nas Estações à espera de trens que 
as transportem. Casos há, c incontá
veis, de comerciantes depositarem suas 
cargas nos páteos das estações, sujei
tas ao sol e à chuva, com risco de 
deteriorá-las e perdê-las totalmente, 
porque todos os depósitos da Léste e 
particulares se acham literalmente 
abarrotados, enquanto os vagões para 
transportá-las, são fornecidos racio
nadamente. 

Nêsse passo, a lavoura c o comércio 
de sert.o'í.o baiano· tendem a extinguir
se e os "deflcits" da Léste a aumen
tarem de ano a ano. 

Se o Govêrno Federal não socorrer 
imediatamente a Léste, dando-lhe 
principalmente locomotivas, não adi
anta fomentar a produção agrícola 
nas áreas servidas por ela. Todos es
fôrços dos lavradores e criadores será 
inútil, visto como não vale produzir 
sem transportar, sabido como é que 
as condições materiais da Léste não 
permitem siquér o escoamento da pro
dução atual. Os lavradores de algo
dão, mamôna e cereais de Jacobina, 
Joazeiro, Bomfim, Irerê, Brumado, 
Maracás, Ituaçu, etc. os madeireiros 
de Andara!, os exportadores de péles 
de cabra de Uauá, e Curaçá, os sal
gadores de peixe do Rio São Francis

. co, os comerciantes de cêra de ouri
curi e carnaúba, os engordadores de 
gado de Mundo Novo, Itaberaba e 
Rui Barbosa, em fim tôdas as classes 
laboriosas do sertão da Bahia que 
narrem seus infcrtúnios e queixas. 

Compete-nos, como representantes 
do Povo, retransmitir aqui o seu cla
môr para conhecimento da Assem
bléia Constituinte e para que o Go
vêrno da República o salve enquanto 
é tempo. 

Sala das Sessões, em 22 de julho de 
1946. - Manoel Novais - Juracy Ma
galhães - Clemente Mariani - Lauro 
de Freitas - Teódulo Albuquerque -
Rafael Cincurá - Luis Lago 

O SR. ALDE SAMPAIO- Sr. Pre
sidente, peço a palavra., para a;presen
-c.ar =a indicação. 

O SR. PRESIDE..'<TE: -Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. ALDE SAMPAIO (*) - Sr. 
Presidente, várics signatários de uma 
indicação me incumbiram de apresen
tá.- la a V. Ex. •. Trat.a-se de indica
ção a respeito da pcüitica de preços. 

Ouviu V. Ex.• do nobre Deputado 
que me precedeu na tribuna a alu
são que fez à produção, nêste momen
to da vida nacional. Realmente, não 
é possível conceber-s·e a boa situa.J;ão 
do povo, nem admitir-se que seja fe
liz na expressão política se a sua pro
dução não satisfaz às suas aspirações. 

Ora. Sr. Presidente, a política de 
preços prende ·Se diretamente ao re
sultado da produção. O Govêrno ado
tou c!c tempos para cá o sistema de 
t:tbclamento, cuja direção foi dada a 
um t(-cnlco de merecida re<putação, o 
profc.,scr Kafuri. Mas essa política, 
seaundo a palavra do sell próprio ori
entador não sat!s.fez. Insiste-se, no 
entanto. numa política de preços -
\"amos assim dizer - de modêlo em
pírico. Não se fazem estudos perfei
tos: considera-se a uniformidade em
relação a tõd·as as mercadorias, que 
são tabeladas nos centros de consu
mo. 

O Sr. Toledo P!za - Assim se pro
cede porque, ao invés de atenderem-se 
as causas, procura.-se corrigir apenas 
os efeitos. 

O SR. ALDE SA.MPAIO - Essas 
causas são efetivamente vitais e para 
elas se deve voltar o poder público, a 
fim de praticar política que ven.he. de 
fato, resolver o problema. 

Na ver-dade, a politlca de preços de
correu da desvalc·rização continuada 
da nossa moeda, e não é possivel dei
xar de considerar êsse fato para uma 
sadia orientação. Quem faz cálculos 
nessa mater!a. salle que, de 193~ par:l. 
co., a moeda se desvalorizou cêrca de 
quatro vêzes. Esta é a primeira base 
para uma política de preços. Há ne
cctsldadc de confrontar as merca.dorlas 
que alnda não se reajustaram a tal 
dcsvnlo:-lzaçr.o com aquelas que, por 
qualquer outro motivo, exctõderam es
sa mc,ma taxa de desvalorização da 
mocdn. 

O assunto não é de somenos !mpor
t!\.nc!n. f:lc n•presenta, desde logo. 
a quem o observa, dois aspectos gra
v1sslmos: primeiro, o que se refere às 
atividades dos indivíduos e das em
prêsas c, depois, o que concerne à si
tuayão em que permanecem as várias 
regiões do pa!s. 

('') Não foi revisto pelo orador. 
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Que a.contece com a politica que ora 
~e :raz? Resultam atiVidades beneficia
d~ e atividades sacrificadas. (Multo 
bem.) Há tamOém regiões beneficia
das e regiões sa,.c.tificadas. 

A indicação que ora apresento tem 
po::- motlvo, sobretudo, esse farto re
g-ional. Na verdade, reglões do Nordes
te. gmndemente dedicadas às culturas 
ag::-ico1as, estão sendo sacrificadas pela 
polit.ica de preços ora em vigor. Um 
fat.o estatístico assim o demonstra des
de logo. Meu Estado natal - Pernam
buco - vende tôda a sua produçil.o 
export.a.àa ao preço médio de Cr$ 3,50 
r, t.on"lada. Pois bem; essa mesma po
pulação, que trabalha para expor".ar 
a t.aJ preço, importa as mercadorias 
de que t~m necessidade numa média 
acima de CrS 12,00. Há assim um em
pobrecimento dessas regiões do No:r
te. pelo fato de entregar o produto do 
seu trabalho por preço ínfimo, quan
do as respe;;tivas populações são obri
g-adas a comprar aquilo de que care
ce..""n por preço elevado. 

A palitica de preços, que dever!a t:n
ca.= "-sses aspectos, silencia sõbre 
êles e faz mais: considera tôdas as 
me.'"Cadorias, nos centros de consumo, 
co:no se estivessem em iguaLdade de 
condições. 

O reflexo disso na vida econOmlc:!l. 
do pais vai ser fatal - podemos as
sim diz~r - porque nada evíta.rã a 
calamidade, se continuar essa política 
de arrocho para uns e conde:scendên
cla para com outros. 

E' disso que cogita a lnd1cação aa 
qual fui um dos signatários. Encami.
n.l:!o-a. a V. Ex. a, a fim de que chegue 
ao conhecimento do Govêrno, permi
ti.'l.do que se modifique a polliica ora 
~eguida sob os dois aspectos: o aspec
to :financeiro, aquêle que interessa ao 
Govêrno pela parte orçamentária, e o 
aspecto econômico, que interessa de 
modo muito mais acentuado, porque 
diz respeito à Nação. (Muito bem. 
Jlíuito bem.) . 

O orador envia à Mesa a seguinte 
INDICAÇÃO N.0 200, DE 1946 
Sugere ao Poder E:r:ecuti~'O con

duzir a política dos '[YI"eços com o 
fim de promover o reajustamen
to desses às nova.s condições de
correntes da desvalorização da 
moeda, de modo a auxiliar a ex
tinção de desigualdade existente 
entre as diversas mercadorias re
Za.tivamente ao nível geral de 
'[YI"CCOS. 

Os é.;putados abaixo assinados in
dicam ao Poder Executivo por inter-

médio da Mesa da Assembléia: que a 
política dos preços, ora adotada pelo 
Govêrno para combate à inflação, se
ja conduzida com o fim de promover, 
do modo mais conveniente para cada 
caso, o reajustamento dos preços de 
venda às novas condições decorrentes 
da desvalorização da moeda, de Ir.a
neira que o Poder Público auxilie a 
extinção de desigualdade existente 
entre as diversas mercadorias relativa
mente ao nível geral de preços. 

Entre as mercadorias que necessi
tam o reajustamento pela elevação de 
seu preço, enumeram o açúcar por se 
achar em nível excesivamente bah:o e 
constituir a grande riqueza de tôda 
uma região e zonas importantes do 
Pais, cujas populações se encontram 
em situação de sacrifício perante as 
populações dos grandes centros de· 
consumo. 

Justificativa 

A maior virtude do homem público, 
aquela que sobremodo o eleva no con
ceito dos seus cidadãos, é sem dúvida 
a coragem das atitudes. No nosso re
gime presidencialista, esta virtude se 
quer em alto grau na pessoa do Pre
sidente da República. Passou a época 
dos ditadores que pautavam os seus 
atos pela popularidade que dêles lhes 
advinha, estivessem ou não de acôrdo 
com os verdadeiros interêsses nacio
nais_ O verdadeiro homem público 
com parcela de atividade na direçãu 
das coisas de seu pais, age em con
formidade aos resultados que a analise 
dos fatos lhe revela. A opinião pú
blica esclarecida cabe dar apoio a êsse 
modo de agir com decisão, sem o que 
a própria direção pública conduzirá à 
desordem e ao an!qui!amenw. 

O Congresso Nacional é um órgão 
por excelência esclarecedor dos pro
blemas presos ao interêsse da Nação 
e não é admissível que estando reuni
do sôbre êles não :oe manifeste. 

ll: o QUe no momento está a exigi:- o 
problema dos preços de venda das mer
cadorilis de consumo. 

O go-;êrno b:.-asileiro, seguindo os 
mesmos passos das grandes nações em 
guerra, tentou resolvê-lo pelo tabela
mento compulsório nos Centros de 
Consumo, abstendo-se, porém, de le
var em conta. as condições particulares 
presas ao caso brasileiro. 

Sabe-se que não serve de modêh o 
que resultou dessa politica de· preços; 
mas seria ainda maior êrro nela per
sistir nas mesmas condições e pelos 
mesmos processos, qua.ndo agora, até 
pelo próprio fim da guerra, a situação 
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é outrr. em face das influências exter
nas. 

Em verdade o que está ocorrendo 
com a política. de preços é um111 o.rien
tação econômica em contradição com 
a orientação financeira do mesmo gc
vêmo do país. o :Ministério da Fa
zenda. segue a politica do combate il. 
inflação, pretendendo que as coisas se 
reajustem nos têrmos criados pela si
tuação anterior. O Ministério do Trz.
balho em combinação com a Comissãc 
de preços impede êsse reajustamento, 
impondo sacrifícios aos produtores, em 
benefício exclusivo dos consumidores 
da Capital da República e das Capitais 
dos Estados. Pretende-se reajustar o 
consumidor mas :não se reajusta o 
produto:-. Com esta políticp. provoca
se um novo tipo de inflação pela de
ficiência de produtos; de maneira que 
as duas políticas agind() em sentido ad
~·~rso não chegarão ao fim desejado e 
o pais marcha para a calamidade cios 
acontecimentos imprcl'istcs, por faJm 
de solução aos seus problema·s pre
mentes. 

Acresce que esta politica seguida pe
lo Ministério do Trabalho de reajus
tar o consumidor das cidades pondo o 
preço das mercadorias em acôrdo com 
a sua remuneração, P. uma. política fal
sa e que só se e.'!:J)licava em ten1pos :n•
teriores como caça .à pOpularidade. 

Não existem duas classes, um:t de 
produtores e outra de consumidores. 
Constitue hoje um brocardo econômi
co o conhecido princípio de Jean Bap
tiste Say de que produto se troca pai
produto. 

Quem não tem o que trocar por ser
viço que presta ou por 'bens que pro
duz não pode ser consumidor para re
ceber Produto de uso pessoal. De ma
neira que jogar consumi<'.or contra 
produtor equivale, verdadeiramente, a 
por em diversidade de tra.tamento os 
:setores de atiVidade, protegendo u:1s e 
exigindo sacrifício de outros, que por 
isto tneQtno se vão reduzindo. 

Presentemente no Brasil o caso se 
caracteriza por dois graves aspectos 
oriundQs dessa diversidad~ de :;rata
mente dado às atividades pelo Poder 
Público, na intervenção econômica 
que faz: a desigualdade de tratamento 
entre regiões do Pais conforme o 
que produzem; e sacrifício dos cam
pos, e:m benefício, imediato e não per
durável, da popula.ção das cidades. 

O que desde logo se nota como mais 
grave nessa situação é que os fatos de
correm por ação do Poder Público. cuja 
missão seria precisamente evitá-lo~. 
~rro dessa ordem ocorreu no Império 

Romano e foi uma das gra,ndes razões 
para o seu aniquilamento. O confron
to do Brasil de hoje com os fatos nar
rados no periodo da decadência de 
Roma não os põe em grande distin
ção. Os gastos excessivos de Ro:ma 
e a própria requisição forçada de 
produtos agrícolas para abastecer a 
população da cabeça do Império deu 
como resultado a redução da nll!talida
de, o aumento da mortalidade de in
fantes e adultos e Roma perdeu o seu 
celeiro de homens fortes e robustos ;x:
ra a guerra. 

Os f a tos no Brasil reproduzem o 
panorama e não é sem motivo que os 
&presentantes da Nação advog<~m 
com insistência hoje, no Parlament'>. 
que melhor se aquinhoem os Municí
pios na divisão das rendas do Pais. 

Paz-se mistez·. portanto, que se corri
ja o êrro palpável de querer reduzir 
os preços contra a fatalidade das !eis 
econômicas. O que estas estão a incti
car é que o Poder Público conduza com 
cnnhecimento de causa o reajustamen
to natural que vem como conseqüenci:> 
das sucessivas inflações havidas. 

É êste o problema que ora se apre
senta ao Ck>vêrno e de cuja solução 
depende o bem-estar público. A moe
da desvalorisou-se de 1935 para cá em 
cêrca de quatro vezes; nê~te pe1-iodo 
por ação de causas econômicas, algu
mas mercadorias subiram em propo:·
ção maior do que a taxa. de desvalori
zação da moeda; outras ainda não 
atingiram, em processo natural, o ní
vel a que a $ituação forçosamente con
duzirá e ainda outras se conservam em 
desa.justamento com as condições na
turais por efeito de interferência. do 
Govêrno. Estas últimas são constituí
das por gêneros agr!colas e dai a situa
ção precarlssima da a,gncultura entre 
nós. 

Esta diversidade de situação prove
niente das causas apontadas cria o 
fenômeno que se denomin& de dispari
dade. 

Os índices dos preços tomados nas 
êpocas de antes e depois da grande in
flação, permitem averiguar. quais as 
mercadorias que estão em preço aci
ma ou abaixo do nível médio geral e a 
ação do Poder Público não as pode tra
t&' de modo uniforme. 

De resto, as alterações de preço se 
dão por causas econômicas e causas fi
nanceiras. As econômicas por Via de 
regra são particulares a cada caso; as 
financeiras atingem de modo geral tô
das as mercadorias. O simples ta.bela
mento. sem prévio exame das condi
ções de cada mercadoria, constitue 
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uma scluçfi.o simplista que não atende 
convenientemente nem a uma, n?.rn a 
outra causa, de perturbação e as mais 
das vezes agrava a situação do probl2-
ma em lugar de resolvê-lo. 

As medidas que os subscritores in
dicam referem-se à.s causas financeiras 
que por isto mesmo que se manifes
t&m· de modo geral podem ser sub:neti
das ao mesmo processo de exame, me
diante o qual o Poder Público ori-:nta
rá a sua ação. 

As causas econômicas entre as quais 
sobreleva no momento a exca5sez da 
produção, estão a exigir medidas dé 
proteção e .auxilio ao invés das medi
das repress1vas que :para combater a 
causa financeira da, elevação de preços 
o Poder Público tem desadvertidamen
te utilizado; com o que mais se justifi
ca aquikl que propõe a indicação que 
consiste sobretudo em não impedir a 
marcha natural do produto pa,;:a a pa
ridade com o nível geral de preços. 

Anos 

1935 
1936" 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
i 

I 

Prod. de 
Açucarem 

sacos de 60 

quilos 

11.841.000 
9.550.000 

10.907.200 
12.702.700 
14.406.200 
13.511.800 
13.839.000 
14.759.000 
15.314.000 
14.985.000 
15.600.000 

I 1 Cereais Ar- I Produtos de I 
1 roz, avéia, I i origem ani- I 

1 índice 1 centéio, ce- 1 índice 1 mal banha, 1 índice 
I I vada, milho, I carne, lati- I 
' I trigo I I cinios 1 I 

I I 
100 7 .484. 819 I 100 3.556.391 100 

81 

1 

7.118.301 I 95 3.505.435 9ô 
91 7.199.723 I 96 3.665.424 100 

108 7.261.935 I 97 3.645.116 g;; 
121 ! 7.012.126 I 94 3.682.069 10() 
114 I 6.329.702 ! 84 3.622.7()6 8\l 
117 I 7.395.419 99 3.582.050 93 
124 i 7.458.374 I 100 3.460.097 94 
195 I 7.271.308 l 97 3.308.968 9\J 
126 I 6.418.300 86 3.228.075 81 
131 I ! I 

Nota - O açucar, pelo seu baixo preço, teve o seu cons=o aument:J.do 
de 100 para 126 em 1944; os cereais, baixaram de 100 a 86; os produto3 de 
origem animal, baixaram de 100 a 87. 

PREÇOS NO DISTRITO FEDERAL 

I 
1. Alface .......................... ! 
2. Banana ......................... 

1

• 

3. Azeite ......................... . 
4. Batata .......................... ! 
5. Ovos ............................ J 

6. Tomate ......................... ! 
7. Feijão .......................... ' 
8. Carvão ......................... . 
9. Sabão ................. ........ :. 

10. Charque ........................ . 
11. Frango .......................... r 
12. Arroz ........................... I 
13. Banha ......................... ·/ 
14. Carne .......................... . 
15. Farinha ......................... 

1

' 
16. café •.......•................... 
17. Pão ............................ . 
18. Açucar .......................... I 

I 

1935 
CrS 

0,50 
0,60 
9,60 
0,80 
240 
1.50 
0,70 

10,00 
1,40 
2,90 
7,00 
1,60 
3,80 
2,80 
0,80 
3,20 
1,60 
1,20 

1945 
Cr$ 

4.50 
3J;O 

45,(){) 
3,50 

10,00 
5,50 
2,50 

35,00 
4,50 
8,50 

20,00 
4,50 
8,90 
5,00 
1,60 
5,80 
2,80 
1,80 

I índice pa::a 
1 1935 = 100 

90il 
583 
46& 
~37 
417 
366 
357 
351} 
321 
293 
285 
281 
234 
2H 
20& 
181 
175 
151} 

Nota - Por esla lista de preços a moeda passou do il:di<:e 100 para 31"7; 
ou seja desvalorizou-se de 3,77 vêzes. 
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PERN.'L",l:BD"CO - ANO DE 1945 

Ex;>o::ação para: 

Sác Paulo 

DiEt:ito FederaL ..................... : 

São Paulo 

Distrito Federa: 

P 
. ,I 

reço me- , 
I 

T ~ .. ... T i one1aaas 010 po::- on. , 

79.383 

86.000 

43.094 

51.000 

'r' [' em Cr$ 

3.500 

3.400 

12.800 

10.400 

I 
I 

Renda 

281.871 

292.400 

550.584 

530.400 

Nota - Com o dejicit no seu intercâmbio nacional e sem poder expor
tar para o Exterior o seu principal pro duto, Pernambuco e3tá vivendo da 
e<:onomia de crédito; o que é insustentável por longo tempo. 

:No que se refere ao açucar como 
um dos produtos que se encontram 
em baixo nível de preco em confron
to com o nível geral de vida, err. 
gnwe sacrifício das populações e zo
nas do Pais que se depauperam num 
abastecimento farto e crescente rio 
restante do Pais, representa o rato 
um::. injustiça clamorosa. porque 
realizada pelo próp1io Poder Públi
co. 

Os signatários da indicação limi
tam-se sôbre o assunto a apresentar 
os dados estatísticos abaixo transcri
tos que provam: 

1.0 , que é crescente. em alta pro
porção o consumo do açucar, pelo 
fato mesmo de seu baixo preço em 
relação às outras mercadorias de con
sumo. 

2.0 , que c. açúcar teve na realidade 
um aumento de preço em disparida
de com o preço das outras mercado
rias de consumo. 

3.0 , que as populações regionais qt;.e 
têm como principal atividade a fa
bricação do açucar estão sendo sa
crificadas vendendo barato o produto 
de seu trabalho e comprando carc 
aquilo que necessitam. Gilberto 
Freyre. - Alde Sam.pai9. - João 
Cleojas. - Lima Cavalcanti. - Bar
bosa Lima. -· Góe.< l'•fonteiro. -He
rilx!Zdo Vieira. - Walter Franco. -
Leandro Maciel. - Jarbas Maranhão. 
- Etelvino Lins. - Freitas Caval-

canti. - Ruo Palmeira. - Teixeira 
de Vasconcelos. - Medeiros Neto. -
José Augusto. - Costa Pôrto. - No
vaes Fillzo. - João !.fendes. - Ra .. 
jael Cincurã. -- Souza Leão. - Leite 
Neto. - Pereira Pinto. - Eduardo 
Duvivier. - Durval Cruz. - João Ur
s:tlo. - Ad.alberto Ribeiro. - Erna
ni Sátiro. - Fernando Nóbrega. 

O SR. FLORES DA CUNHA envi:l. 
à Mesa o seguLT'lte 

REQ'VF.IUMENTO 

R.equeiro urgência para a imeàia
ta discussão e votação do requerimen
to do Deputado Costa Pôrto, de nú
mero 301, de 1946. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 
194ô. - Flôres da Cunha. 

A imprimir. 

O SR. CLEMENTE MARIANI 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem ~ 
palavra o nobre Representante. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
<Pela ordem) - Sr. Presidente, não 
me encontrava na Casa, na sexta-fei
ra passada. quando. durante a hou< 
do expediente, o nobre Representan
te, Sr. Carlos Marighela, concluindo 
as consideracões que vinha fazendo ::1. 
respeito ela cilficil conjuntura em que 
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vivem os operários elo meu Estado e 
- quase àiri:'l. - a maior parte da 
sua populaoáo, focalizou, num dado 
momento. a situação especial rela
tiva aos trabalhadores da indústria 
do açúcar nn Município de Santo 
Amaro. 

Longe de mim, Sr. Presidente. pro
curar diminuir ou atenuar as côrc3 
com que o ilustre Representante pin
tou a situação de verdadeira injusti
ça social em que se debatem aque
les trabalhadores. 

Antes que S. Ex.' houvesse alvo
recido para a vida pública, já eu 
mesmo. aqui dêste recinto, na Assem
bléia Nacional Constituinte e, poste
riormente, durante o período legis
lativo de 1934 a 1937, havia tomado 
posição contra tal estado de coisas e 
havia, no campo prático da adminis
tração, prestaão o meu apoio, a mi
nha solidariedade ao avançado govêr
no do atualmente nosso colega, Se
nhor CoronelJuraci Magalhães, quan
do procurou enfrentá-lo e resolvê-lo. 

Mas, Sr. Presidente, se me solida
rizo com o nobre P.epresentante na 
.sua revolta contra tanto desamparo e 
sofrimento, se, com isenção, reconhece 
a inteli:;ência com que S. Ex.~ pró
cura, politicamente, tirar das circuns
tâncias vantagens para o seu parti
do, não posse deixar de observar que 
S. Ex." não argumentou, no parti
cul:?.r. dentro dos dados da própria 
doutrina que espôsa, do materialismo 
dialético oue constitui a base dos 
pre<::eitos comunistas. Porque ao con
ceituar a matéria, S. Ex.a' cometet' 
êrros de fato, ocultou circunstâncias 
importantes e evitou tirar conclusões. 

_De fato. Sr. Presidente, embora 
nao o houvesse expressado de manei
ra precisa, depreende-se do discurso 
d_o nobre Representante que S. Exce
lencia atribui às origens do estado 
d!" coisas d!"scrl to aq ul em côres tão 
v1vas, a dolS fatos principais: o mo
nopólio que existiria em referência à 
produção açucareiro. na Bahia e à ex
ploração capitalista. 

Com relação ao monópolio da in
dústria açucareira, os argumentos do 
no~re ~epresentante se basearam, por 
assun dizer, em três i tens: primeiro o 
de que das 19 usinas existentes no 
Município de Santo Amaro, a maioJ· 
parte, dentre aé quais S. Ex.a enu
merou quatro, pertenceriam à Socie
dade .';..lônima Lavoura e Indústrias 
Reunidas, ou à Sociedade Anônima 
Magalhães, que a controla: segundo, 
o de que a produção das demais é 

açambarcada ou controlada por essa;; 
duas sociedades: e terceiro, o de que 
todo o açucar produzido naquêle mu
nicípio é exportado e apenas resta 
TJara o consumidor baiano uma qua
Íidade de ínfima classe que s. Exce
lência aqui exibiu e eu não tive opor
tunidade de ver. 

Todos êsses pontos em que se ba
seou o nobre Representante não cor
respondem, todavia, à realidade do.;; 
fatos. Na verdade, a Sociedade Anô
nima Lavoura e Indústrias Reunidas 
e a Sociedade Anônima Maga!hães 
apenas são proprietárias, no Municí
pio de Santo Amar~. das quatro us!
nas que o nobre Representante Cl
tou. 

Por outro lado, tôdas as outras 
usinas são absolutamente indepen
dentes e nenhum saco do açucar de 
sua proclução é vendido por intermé
dio dessas sociedades. 

Em terceiro lugar, desde 1942 ou 1943 
a Bahia não exporta um saco de açú
car, tendo, ao contrário, passado de 
sua situação de Estado exportador pa
ra a de Estado importador. 

No tocante ao capitalismo explora
dor, a que alude o nobre Representan
te e cuja manifestação encontra na 
maneira por que são tratados os ope 
rários dos campos, das fábricas, dos 
transportes e dos escritórios, devo es
clarecer que, se os primeiros são obri
gados, durante certa época do ano, 
como diz S. Ex.', a trabalhar na lama 
é que essa particularidade constitue 
uma condição do próprio trabaL'lo, 
porque todos sabemos que, na. zona 
do Massapé, no recôncavo de Ssnto 
Amaro, durante a ·~stação lnvernesa -· 
tudo se transforma num vasto lama
çal. Pretender que os operários, nes
sa ocasião, não trabalhassem na lams, 
seria o mesmo que desejar não tra
balhassem em subterrâneos e os que 
cmpre~am sua atividade nas minas de 
carvão, cu que não permanecessem 
dentro d'água os plantadores de arroz. 
Essa situação - repito - não passa 
de mera condição do trabalho. 

O Sr. Campos Vergal - OS ha
mer.s que trabalham na iama estão 
descalços ou usam botas? 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Executam sua tarefa nas condições 
normais em que trabalham os ope
rários rurais de 80% das regiões do 
Brasil. 

O Sr. João Amazonas - V. Ex." 
deve referir-se também à. salubridade 
do trabalho. 
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O SR. CLEMENTE MARIANI -
Chegarei até lá. Ia justamente -fo

calizar êsSe assunto. Infelizmente, a 
responsabilidade, no particular. não 
compete aos proprietários das usinas 
de açúcar. O Govêrno não qualifi
cou essa indústrla entre as insalubres. 
Ao concluir êste meu pequeno dis
curso, chegarei a um ponto até onde 
não foi o nobre Representante Senhor 
Carlos Marinhela. 

O SR. PRESIDENTE- Advirto o 
nobre orador de que seu tempo está 
quase esgotado. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Apenas um minuto, Sr. Presidente. e 
terminarei. 

Com relação à falta de segurança 
notada pelo nobre Representante no 
que se refere aos transportes ferro
viários dessas usinas, devo esclarecer 
que a ingratidão do terreno do re
concavo de Santo Amaro é reconheci
da por todos quanto se dedicam ao es
tudo de questões fe:roviárias. E é de •.a! 
ordem que um dos maiores técnicos 
brasileiros nesse setor, o Sr. Arlindo 
Luz, chegou a propor fôsse desviado 
o traçado da estrada de ferro federal, 
de maneira a contornar tôda a zona 
do Massapé, evitando o dispêndio fan
tástico do atual traçado no qual os 
atêrros tiveram de ser substituídos 
por viadutos de cimento armado, pois 
a construção ali tem de se fazer em 
terreno escorregadio e que não oferece 
a menor segurança. 

Se as estradas das usinas apresen
tam. portanto em épocas de chuva, 
condições de desnivelamento que com
prometem a segurança e a estabilida
de, está-se a ver que não será com os 
recursos particulares das mesmas usi
nas que tal situação poderia ser cor
rigida. 

Mas o nobre deputado referiu-se 
também às condições diferentes de 
residência, à falta de assistência mé
dica e violências físicas praticadas 
contra operários. Passo por alto sô
bre a última alegação, cuja contesta
ção deixo a cargo da Justiça do Tra
balho do Estado. 

Quanto às diferenças do nivel de 
residências, permito-me porém a cha
mar a atenção da Casa para o fato 
de que elas não decorrem apenas de 
causas atuais, mas, principalmente, 
de causas históricas. porquanto as re
sidências dos p1·oprietários da maio
ria das usinas não são mais do que a 
transformação das residências senha-

na1s das f:1zendas, c algun1o.s :wv:~.s 
foram construiclus com o próprio capi
tal da ('mprêsa c não pelos lucros au
feridos na exploração da indústria. 

Sr. Presidente, dentre as circ:.ms
tfmcias alheias á luta de classes e 
(]Ue contribuem para a situaçêto que 
todos lastimamos, o orador se :·.:feriu 
aos impostos. S. Ex." alude a U!ll:l. 
circunstância tõda especial da Bahia. 
consistente no gravame excessivo do 
re;;imc tributário sõbrc tôdas as ati
vidades. e poderia ter declarado que, 
naquela unidade federativa. os tra
balhadores estão prejudicados e po
deriam ser beneficiados com a eco
nomia que no caso se fizesse. Com 
efeito, à produção de um saco de açú
car corresponde o pagamento, aos erá
rios federal. estadual e municipal. de 
mais de Cr$ 14,00. 

Porém S. Ex.a poderia ter ac:escen
tado outras circunstâncias, das quz.is 
decorre a lastimável situação \>O r S. 
Ex." focaiizada. Em primeiro iugar. 
estaria a crise fundamental em que 
se debate tõda a indústria açucardm 
no pais, sõbre a qual, em palavras bri
lhantes, o nobre colega Sr. Alde Sam
paio acaba de se ocupar c.esta tl'l· 
buna. 

E o que h:l de fundamentai. !:êste 
particular, é que o Govêrno, tendo 
estabelecido uma política, segundo a 
qual o preço da venda do açúcar será 
baseado no do custo, tomou como ele
mento básicv dêsse preço de custo exa
tamentc o baixissimo padrão de vic!,1. 
em que se debatem os operários da 
indústria canavieira, pode-se dizer de 
todo o país. 

O Sr. Carlos Marinhela - V. E:,,, 
me pe1·míte um aparte? 

Desejaria lembrar a V. Ex:' que a 
situação de miséria em que se encon
tram os trabalhadores da Usina de 
Santo Amaro é reconhecida inclusive 
por aqueles que, ligados aos trabalha
dores da própria Usina, acham não 
haver outra meio de fazê-la prospe:-ar 
a não ser melhorando as condições de 
vida daqueles homens. Conversei, ain
da recentemente, com o ilustre en
genheiro que deverá dirigir os traba
lhos ali, e uma das suas primeiras 
preocupações é minorar as dificulda
des da existência désses empregados. 

O SR. CLEMENTE MARIA."'T -
Não há dúvida alguma. 

O SR. PRESIDENTE - Solicito 
a atenção do nobre orador pe.ra a 
advertência da Mesa, no sentido de 
terminar seu dlscurso. 
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O SR. CL~'l'E MARIANI -
Perdão, Sr. Presidente; não reparei 
em que V. Ex." me advertira, e peço 
licença para, em poucas J;:.,_la vras, res
ponder ao aparte do nobre Deputado ' 
Carlos Marighela. 

O SR. PRESIDENTE- A Mesa já 
facultou ao orador dois minutos além 
do tempa regimental; infelizmente, 
não pode conceder mais, pelo que pe
de a S. Ex.a conclua a sua oração. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Nêste caso, Sr. Presidente,. conduirei, 
declara·ndo que a opinião dos usineiroE 
da Bahia é que tal situação terrL de ser 
melhorada, mas se acha profunda::ne::J.
te vinculada ao problema geral do açú
car. o preço do produto, fiXado pe
la autoridade federal. tem por base o 
seu custo, no estabelecimento do oual 
entram as condições de salário a· que 
se referiu o nobre colega. No momen
to, o assunto esta dependendo de ex:i
me do Exmo. Sr. Presidente da Re
pública e da Comissão de Tabelamen
to de Preços. Pode o nobre Deputado 
estar certo de que, da parte dos em
pregadores e usineiros baia-nos, não 
existe outro desejo nem outra ambição 
senão vir de encontro às aspirações 
de S. Ex." e dos proprietários da in
dústria açucareira baiana ... 

O Sr. Carlos Marighela - Folgo 
em sabé-lo. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
... e o aumento de preço pleiteado pe
los usineiros se fõr concedido, rever
terá sobretudo em benefício da situa
ção social e econômica dos operflrios 
por que s. Ex." tanto se interessa. . . 

O Sr. Carlos Marighela - Em be
nefício de Magalhães & Companhia·. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
. . .. sobretudo dos operarias, porque o 
ilustre colega deve saber que os atuais 
estoques da safra passada estão quasi 
liquidados. <Mu·!to bem; muito àem). 

O SR. PRESIDENTE - Está sõbre 
·a Mesa o Pa-recer n.0 14, de 1946, da 
Comis:;ão de Polícia, concedendo li
cença ao Representante, Sr. Luiz de 
Oliveira Barreto Filho, por quatro 
meses, a fim de tratar de assunto par
ticular. 

Os Senhores, que concedem_a licen
ça, queira-m levantar-se. (Pausa). 

Esta concedida. 
Os Srs. Deputados Adelmar .Rocha. 

Antonio Corrêa, José Candido e ou
tros requerem a inserção em ata de 
um voto de pezar pelo falecimento do 

Dr .. João Pinheiro, nos seguintes têr
mos: 

"Requeremos um voto de pezar 
pelo falecimento do Dr. João Pi
nheiro, escritor, jornalista, e emi
nente educador fluminense, ocorri
do nesta Capital, a 20 do corrente 
mês''. 

Sala das Sessões, em 23 de julho de 
1946. - Adelmar Rocha. - Antonio 
Corrêa - José Candido. - Matias 
Olimpio.- Area Leão.- Barbosa Li
ma. - Alarico Pacheco. - Josê Au
gusto. - Lino Machado. - E. Bar
reto Pinto. 

Os Senhores, que aprovam o reque
rimento, queiram levantar-se. <Pau
sa) . 

Está aprovado. 
Vou submeter a votos o requerimen

to do Sr. Octacilio .COsta, para in
serção na ata de um voto de pezar 
pelo fale<:imento do Sr. José Acacio 
Soares Moreira. 

Os Senhores, que o aprovam, qu~i
ram levantax-se. <Pausa) . 

Esta aprovado. 
Passa-se à matéria constante da Or

dem do Dia. 
Tem a palavra o Sr; Valfredo Gur

gel, primeiro orador inscrito. 
O SR. VALFREDO GURGEL -

Sr. Presidente, Srs. Representantes: 
antes de qualquer outra palavra. de
s~jo externar a V. Ex.a. Sr. Presi
dente, e à augusta Assembléia. ;:, me•1 
mais profundo reconhecimento ]')ela5 
atenções carinhosas e pela solicitude 
que me dispensaram. por ocasião do 
acid~nte em que fui vitimado. Recebi 
essa solidariedade - graças a D~us -
sem cores políticas, porque ela me foi 
testemunhada por todos os partidcl<. 
representados nesta Casa. atrav~s <1e 
uma comissão que me levou o confõ!·
to de sua visita. 

Vejo, Sr. Presidente, nesse gesto, 
acima de sentimentos pessoais e par
tidários. outro ma's elevado, que nos 
congrega. quase um sentimento de fa
mília, até porque nos consideramo~. 
Qqui, uma síntese da grande família 
nacional, que sempre desejamos unida, 
para que s~.ia gloriosa ! 

(Lendo): Sr. Presidente'. Srs. Com
tituintes: várias vézes esta tribur.:> 
parlamentar tem sido honrada com a 
palavra de ilustres Representantes. 
em oportunas consir'.erações sõbre o 
ens~1o em 11ossa Pátria .. 
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Nenhum de nós ignora que os dols 
problemas básicos _ da gran_deza dos 
novos são a educaçao e a saude. 
• Sem esta, desaparece a capacidade 
urodutora do trabalho, estiola-se a 
êausa propulsora do progresso. Sem 
educação, é imperfeita a consciência 
cívica, impossível a concretização da 
verdadeira democracia. 

Trabalho e democracia são condi
çõe-s indispensáve:s à felicidade e ao 
bem estar dos homens. 

Estamos reunidos nesta As.;"I:l~léla 
para promulgarmos uma Constituição, 
que corresponda às aspirações .lo povo 
brasileiro e proporcione a todo; as 
prerrogativas duma e":istência dignüi
cante e feliz. 

Por isso devemos ausculta~ os ver· 
d&de:Xos anseios daqueles que nos 
honraram com sua confiança, e ~ra
çar, com patriotismo e interêss~ co
mum, as diretrizes da vida na~ional. 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes: 
Quero, neste momBnto, prestar a m:.nha 
colaboração sincera ao trabalho consti
tucional, focalizando um ponto que 
considero vital. Ref:Xo-me ao ensino. 
- :J.Ssunto jâ brilhantemente tratado 
por vários Senhores Representan~es 
que me precederam. 

Pilho dum professor primário qu~ 
imolou sua vida no apostolado do en
sino, não me sentiria tranquilo com 
a minha consciênci::., se deixasse de 
parte tão momentoso e relevante as
sunta, ao elaborar-se a Carta Mag11a 
do Brasil. 

Quando fo: publicado o Drojeto d;:;. 
Cor..stituição, notei logo a a usêncir. 
dum dispositivo que estabelecesse a 
obrigatoriedade do ensino primál·io 
ern todo o território nacional. 

Felizmente, várias emendas <> êst~ 
respeito foram env:adas à Me3a, in
clusive algumas de que tambGm fui 
subscritor. 

Num Pais, como o nosso, onde a per
centagem de analfabetos ultrapass::. 
50 por cento, para vergonha uossa. 
não se conceberia silenciasse :1 nova 
ConstitUição acêrca do ensino primário 
obrigatório. 

O Partido Social Democrático ... 
O Sr. Medeiros Netos - Perm:ca

rae um aparte: até no estrangeiro, ao 
ser lido o texto do nosso projeto cons
titucional, notou-se a ausência de um 
dispositivo, que estabelecesse a obric 
gatôriedade do ensino primário, no 
Brasil. 

O SR. VALPREDO GORGEL -
Muito obrigado a V. Ex.a O Partido 
Soc:al Democrático, a cujas u,euas 
tenho a honra de pertencer. incluiu 
em seu programa o ensino pr1mário 
obrigatório, como alicerce da no~·a ci
vilização que os da geração atual es
tamos construindo em o novo conti
nente. 

Quase todos os países do universo 
iniciaram seus grandes ciclos h!stóri
cos com uma sistemática e eficiente 
campanha de alfabetização do povo. 

Estou certo de que, em futuro :1ão 
mUito distante, o Brasil aic::mçarã 
pôsto muito alto entre as maiores .!la
ções civmzadas. Para colimarmos 
éste desúteratum, organizemo~ ttma 
campanha sem tréguas em fa·m\' do 
ensino em todos as graus, mas, prin
cipalmente, em favor do ensino prl
mârio, que é a base. 

O Sr. Dioclécio Duarte - E' 1mpoo
sível democracia sem €nsino primá
rio. 

O SR. VALFREDO GORGEL -· 
Se-n alfabetização é impossível demo· 
cracia consciente. 

O Sr. Medeiros Neto- Merece con
-,:deração essa afirmativa de Vossa 
Excelência. Em Costa Ri~a. o Doutor 
Mauro Fernandez conseguiu converter 
o seu pais na Suíça das Amêricas, 
graças à solução que Ill.inistrou ao 
proolema da educação Popular. 

O S-t:t. VALFREDO GORGEL -
Agradeço ·a VV. Exas. Tenho, mes- · 
ma, de chamar a aten~ão da casa 
para o fato de que as nações peque
nas dão exemplo a nações grandes, 
como o Brasil. E neste momento tra
go o exemplo da pequena nação an
dina, o Equadot·, onde, há dois anos, 
a Assembléia Constituinte. num:::. lou
vâvel campanha para extingU!r o 
analfabetismo, d·entro de cinco anos 
estal>eleceu que todos os hab~tantes 
entre 16 e os 60 anos, estavam obriga
dos a aprender a ler, e os que já 
soubessem, dos 20 aos 25 anos, a ensl
nar analfabetos. 

O Sr. DiocZéc!o Duarte - Também 
o ensbo técnico-orofissional deve :;er 
considerado. · 

O SR. VALFREDO GURGEL ·
Sem dúvida. 

(Lendo) : S~ria, talvêz, utopia, Se
nhores Constituintes, pensar ~m tão 
curto €spaço de tempo em apagar esta 
mancha que nos humilha. Lancemos. 
Porém, as sementes e colheremos mais 
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adiante, os frutos numa geração n01·a, 
que há de abençoar os esforços atua:s. 
Pelos cálculos mais otimistas, o Bra
sil conta, hoje. com p~rto de dois ml
lhões de crianças em idade escolar, 
que não i'reqüe11tam as escolas prima
rias. 

Ouvi bem, Srs. Constituinte: dois 
milhões de brasileiros pr:vadcs c..i~ 
instrução, condenados a uma vlda l:i
reriol' pzrante seus compatriotas ! 

Como resolver o problema ? Tc-~·
nando obriga tório o ensino primán-::. 
E quando falo em ensino obrigdtóno. 
compreendo reciproc:dade àe ob1iga· 
çôes. Dos poderes públicos e dos pai,; 
ou tutores das crianças. Dos primei
ros, proporcionando a todos possibi
lidade ct.z escolas: dcs segll!ldos matri .. 
culando os iilhos nos estabelecimen
tos de ensino e Yeiando pela su:: 
frEqüência às aulas. 

Acrdeito sinceramente que nesta 
augusta Assemblé:a não haverâ uma 
só voz discordante. Há divergências 
apenas, sôbre se à União, aos Estaaos 
ou aos municípios compete a disse
minação do €nsino primário. 

O Sr. Toledo Piza - Compete ::. 
todos. 

O SR. VALFREDO GURGEL 
Na continu:>.ção do meu discurso, de
monstrarei que de·;e haver colabor:i
ção dos três poderes - do federal, do 
estadual e do mu~lcipal. 

<Lendo) O ilustre Representante 
baiano, Sr. Altamil'ando Requi~.o. 
educador emérito e brilhante jorna
lista, propugna a federalização do 
ensino pniP..ário, t~ndo exposto, em 
substancioso trabal'ho, a tese que de
fende. 

O fulgurante pa~lamentar pa ulisto., 
Sr. Ataliba Nogueira, bate-se pela 
municipalização do ensino primário. 
Respeito cs pontos à e vista ... 

O Sr. Dioclécio Duarte - Sem a 
União é impossível aos municípios, S<l
bretudo os pequenos e paupérrimoc, 
atenderem ao prol:!em~. 

O SR. VALFREDO GURGEL -
Veremos mais adiante. 

(Lendo) "Respeito os pontos de vis
ta dos ilustres colegas. !VIas peço per
missão para divergir de ambos, defen
dendo a tese histórica, consubstancia
da no Ato Adicional de 1834, que et!
tregou às antigas províncias, hoje es
tados, o encargo do Ensino Primário 
no Brasil. 

Pelo atual projeto, art. 4.0 , :.:."1 e 
XVI, compete privativamente 2. Gni
ão legislar Jôbre as diretrizes dG. '?du
cação e sõbre ensi:lo secundário -= su
perior. Evidentemente, não se exc!ni 
da União o direito d~ traçar normas ge
rais sôbre o ensino pr•.mário, mas se re
conhece ao estado o direito de legis!a' 
sóbre a matéria, c,em colidir co~1 as 
diretrizes nacionais. 

O Sr. Bfedeiros Neto - Dá li-;ença 
o ara um aparte: C;,rmpre assina!J.l· c 
seguinte: não só o Município, o Es
tado e a União devem contribuir narn 
a extinção do amüfabetismo, sênão 
também os particulares. O fato deve 
ser assinalado porque tódas as :1~
ções, que conseguiram extinguir o 
o analfabetismo, contaram, decisiva
mente, com o povo. Temos o exem
plo do México, onde a colaboração do 
povo, da massa, d0s particulares. fo! 
decisiva no assunt:.J. 

O SR. VALFREDO GURGE!. 
Mais adiante, no meu discurso, :es
ponderei a V. Ex.• .nostrando que s 
campanha para alfabetização do 3ra
sil deve abranger a todos: poderes pú
blicos e particulares. 

O Sr. Toleà.o Piza - A cola l>•l ::J.ç~.o 
deve ser de todos. 

O SR. VALFREDO GURGET .. -
Perfeitamente. 

(Lendo) Pelo art. 5.0 , VI, comp~t~ 
à União, porém não privativamente. 
difundir o ensino. 

A União, os Estados e os Municípios 
têm o dever precípuo de proporciomr 
aos brasileiros o ensino que é ãü·eito 
de todos. 

Federalizar o ensino primário, n:r:~1 
pais vasto. imenso, como o nesse, c!e 
aspectos diversos e diferentes probl~
mas regionais, é dificultá-lo em Vl'Z 
de amparar. Estabelecer, como na Ar
gentina, rêdes pamlelas de escol<:ts 
com professores federais e de escolas 
com professores es<aduais, é criar di
ferendações perignsas entre funcioné.
riO'S que exercem ú mesmo cargc com 
desigualdade de retnuneração. 

Considerar os professores funcioná
l'ios federais, como se pretende p?.ra 
os juízes, é .. 

O Sr. Itfeà.eiros Neto -E' utópico. 
O SR. VALFREDO GURGEL -

. . . é sobrecarregar as despesas da 
União. tão subdivididas e fracioná
rias já, justamente quando, no Capi
tulo da Distribuição de Rendas se pro
cura forvalecer as receitas dos mu-
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nicípios, com sacrifício das rendas da 
União. 

Confiar, pois aos municípios a edu
cação primárta constitui, a meu ver, 
um êrro perigosíssimo. 

Se há municípios ricos, há igual
mente municípios pobres ... 

O Sr. Medeiros Neto - O mais in
teressante dêsses aspectos do proble
ma é o seguinte: há municípios que 
não dispõem de material humano, de
vidamente preparado, para conseguir 
um rendimento escolar definitivo. 

O SR. VALFREDO GURGEL -
E' verdade; agradeço o aparte de 
V. Ex ... 

Se há municípios ricos, dizia eu, 11á, 
igualmente, municípios pobres, em que 
a instrução primária exige maiores 
atenções. Como é possível, Srs. Cons
tituintes, manterem um .corpo de pro
fessôres com remuneração condigna 
centenas de municípios com rendas 
irrisórias? 

Nem se diga que muito melhorarão 
as receitas municipais, pois, mesmo 
assim, não poderiam suportar as des
pesas necessárias à mais ampla insta
lação de escolas. 

Há ainda contra a municipalização 
do ensino o perigo de ficarem mais 
fàcilmente os professôres, (geralmen
te professoras), sujeitas aos caprichos 
políticos de prefeitos e chefes nem 
sempre justos. (Muito bem.) 

Torno a afirmar a minha preferên
cia pela fórmula ·tradicional: o ensi
no primário constitui encargo dos Es
tados. Evidentemente, não se exclui :>. 
cooperação da União e dos municípios. 
Antes, torna-se imprescindível essa co
laboração como se tem feito até hoje. 
procurando-se intensificá-la cada .-ez 
mais. 

Não se pode argumentar que a 
causa do analfabetismo consiste pre
cisamente nessa política educacional. 
Absolutamente. Várias causas, a meu 
ver, concorreram para o grande mal. 

Entre outras, posso enumerar as se
guintes: o pauperismo das populações. 
o flagelo da esclavidão durante tanto 
tempo, falta de transportes, remune
""-Cão injusta ao professorado e, di
gamos sinceramente, o descuido dos 
pOderes públicos. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Não 
bastará tornar o ensino obrigs.tório; 
será necessário fornecer livros, rou
pa, calçado. 

O SR. VALFREDO GURGEL -
Há obrigatoriedade, também, da par
te do Govêrno. 

O Sr. Medeiros Neto - O proble
ma só se completará quando estiver 

dHid::uuen;" !Jg:;,<i.o ao da .s.a.úa:::. 
Como àire:.cz- da Edu-cação, em A~;:;.
goas, veJ:i:f.i.ca;.,ra., constan.t~rilente, que 
as profe.ssõras não pediam lecicn~r. 
em deter:m.inados l~gares, por-que :". 
situação (!l!m~ .. térica ç n1e~ológica d:~~ 
mesmos n~.o lhes penn1t!a a ee.ta.bil;
d.ade e pe-rm8.nência. Portantv, c~ 
problemas :i'm de ser resolvidos em 
conjunto e -~~imultânea.."!lente. 

O SR. '/ALFREDO GURGEL - · 
V. Ex." te::::J. tôda razão. 

O Sr. n:oclécio Duarte - Aliás. 0 
nobre ora.dc·r. que é brilhante ect .. -
ca.dor~ ter.a, :. resp~i~·O, prc!'un.ct~ ~ .. ·l
toridade. 

O SR. V . .!,l • .!"REDO GURG""" -
Muito obrig::.do a V. Ex."'. 

(Lendc·): :E vc:-dad(!' qu~2' .~ert.~.~~ 
progrêdi<! r. 

O Sr. Rui Santos - Para trfts. 

O SR. -,'."· 7 ·FREDO GURGEL 
Respondo, eY .. tretanto, a V. EJ-::.:-:. c~ .. rn 
as és.tatis.d..:a.s. . 

Em 1932~ f:eqüent·a.v:tm as e.~coü;.s 
primárias dois milhões ele al=~ 
Em 1940. c•ito anos depois, êste n,·,_ 
m·er.o ;;ubi:.1 :;:s.ra três milhõ&~ ~ m.c·;r .. 

o SR. ~4Eoisio de Carvalho E~ 
aumento ir...sJgnifica..'lte. 

O Sr. Toledo Pizc - Mas ;;, -r,t
pulação ta r.: bém ercsceu. 

O SR. Vf...LFRE.DO G'J3.GE:... -
Não crescê::.~ T1.á. mesm..:'\. }:Y;.·.opol·ç.ã.c. 

O S1·. A!C·~!':·o de Carvalho - Clo:~
ceu com o ::.·:unento da pc-p\1l-a.ç5.o {!.0 
Brasil. 

O SR. ',?,-';L.."'REDO GURGEL 
Quer dize~ que quase dn:;>liCO'.l. :&;
tou moot:-a.:nào que ho~vc ur.-'1 a,_._ 
men to, t:-m progresso, :mas prc.g.r-es•_;o 
que ainda n~<' satisfaz. 

(Lendo): ":m 1920, por mil ha.b;
tantes, es:,~·.·;.m mr1.otr!cillc.ü.os 40 all1-
nos .. 

Em l!HO, ~C-í:·T mii o nún:c,m ;:;.1ing1Ll 
a. 80. 

Atualme!iti', -cakt!la.-se a }.""er.cal!t~
gem em 82 ;x~r mii. 

O Sr. R'.:~ Santos - Ee frC'-."";;Üof:n · 
cia, Ex."? 

O SR. V.U..FREDO GU3.GW, -
De freqüênch e cli' m~tricula. M,,; 
a freqüênci:-:. :r1ão é igu.a.l à. =:a.tri
cula. 

O Sr. Ru~ Santos - v. ~{.n. (!&c:o 
educador, s;;,·c,e que V>..m de havêr um..• 
grande clifE-!'t>.nça. erJ,.t=~ n:a.trlcula o.? 
freqüência.. ?osso, mesmo, <>cUe.ntat· 
a v. Ex. • - e o nobre col<-f::>.. sabe 
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di.sso: há professõra.s que, no intuito, 
v=oo dizer de estabiliza.rem a cla.sse
escola, obtêm matrícula, = a fre
qüência é baixíssima, o :rendimento 
e..<colar é quase nenhum. 

O Sr. M eàeiros Neto - A ()I;Cilação 
é grande entre a matrícula geral e 
a matricula efetiva, mas isso, no en
tanto, é devido a motivo.s de saúde 
e falta de assistência. 

O Sr. Rui Santos - E de econo
mja. A criança precisa, muitas vê
zes, deixar a escola para tomar con
ta da casa, para ajudar seus pais. 

-0 SR. VALFREDO GURGEL -
Houve, pois, notável progresso, mas 
ainda estão sem escola cêrca de dois 
miL':lões de pequeuos brasileiros, ou 
seja quase um têrço da população es
colar. 

O Sr. Rui Santo., - Os últimos 
dados consignam cifras mais eleva
das. -

O SR. VALFREDO GURGEL -
Atualmente, no Brasil, a freqüência 
de alunos está estimada em 4.000.000. 
E a população escolar primária em 
nosso País deverá atingir a seis mi
lhões isto é, doze por cento da po
pul'sção total. 

O Sr. Rui Santos - Segundo de
clarações do Sr. M'i!!istro da Educa
ção, · o número de crianças sem es
colas é elevado. S. Ex.• chega a di
zer que há quatro milhões de cri
anças sem escolas. 

O SR. V ALFREDO GURGEL -
Talvez alunos que não terminaram o 
curso primário, que abandonaram os 
estudos. E' comum, entre nós, pela 
pobreza das populações, ser o aluno 
forçado, após um ano de grupo es
colar, a abandor.ar os estudos. 

(Lendo) - Qua."lto às despesas 
com o ensino prim~.rio efetuadas pe
los Estados, pelo Distrito FederaL e 
.pelos municípios, encontramos as 
segtúntes somas: 

1!<32 CrS 241.000.000.00. 
1939 CrS 458.000.000,00. 
1914 crs 788. ooo. ooo,oo. 
O Sr. Toleào Pi:;;(J. - Precisamos 

encarar também P. auestão do au
mento de vencimentos-: Isso não quer 
dizer que se tenha progredido na 
questão educacional. 

O SR. VALFREDO GURGEL 
V. :sx.• não tem razão. Há Estados, 
- e o meu é um exemplo, - onde 
nãD houve aumento de vencimentos, 

e nestes cinco últimos anos, as des
pesas efetuadas com a Instrução pri
mária triplicaram. Em outros, como 
São Paulo, também não houve au
mento. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Have
rá muitas escolas criadas, apenas no 
papel. Faz-se a matrícula, e nada 
mais. A professora é designada para 
a escola e ali não aparece. 

O SR. VALFREDO GURGEL -
Infelizmente, é uma verdade. 

O Sr. Rui Santos - Há professoras 
que são designadas para servir no 
Gabinete do Secretário; vão ser pro
fessoras do próprio Secretário ... 

O SR. VALFREDO GURGEL -
Existem estatísticas fictícias, mos
trando a criação de dezenas de esco
las, das quais só cinco ou dez entram 
em funcionamento. 

o Sr. Medeiros Neto - Mas, maior 
Pl'Oblema é o da ausência do mate
rial humano, do professor, que, mal 
remunerado, não se desloca da ca
pital para a zona rural. l!:sse é, de 
fato, o protnema maior do Brasil, 
atualmente, em face da alfabetiza
ção. 

O Sr. Rui Santos - Daí a necessi
dade de escolas normais rurais. 

O Sr. Aloisio Carvalho - O proble
ma se resolve, em parte, com a cria
ção de escolas rurais no interior do 
País. 

o Sr. Adelmar Rocha - Isso de
corre ao protecionismo político; as 
professoras amigas do govêrno não dão 
aulas. 

o · Sr. Aloisio Caravlho - Para 
ocorrer a tais despesas, a situação 
passada, em 1932, criou o sêlo de edu
cação e saúde. 

O SR. V ALGREDO GURGEL -
Todos notamos. que o elemento mas
culino tem abandonado o magistério, 
porque as remunerações são irrisórias. 
Adia...'1te falarei sôb1·e êsse particular . 
São sõmente as moças pobres, as se
nhoritas, que, por necessidade, se 
encarregam de ensinar. 

O Sr. Toleào Piza - V. Ex.a tem 
razão; ainda há pouco, quando se dis
cutia o caso de Minas Gerais, verifi
cou-se que lá ainda se pagam 150 cru
zeiros mensais a uma professora! 

O SR. VALFREDO GURGEL -
Noventa e nove cruzeiros, em 1944, em 

. Minas, foi o menor ordenado de pro
fessora. E' irrisório. 

o Sr. ll:Z'eàeiros Neto -As pensões, 
em qualquer cidade do interior, estão 
exigindo por pessoa muito mais que 
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isso. Portanto, as professoras não po
dem viver no interior. 

O SR. VALFREDO GURGEL -
Ou, então, viverão de esmolas nas 
casas que as recebem e fomecem ali
mentação gratuita. 

O Sr. Rui Santos - O problema de 
ordem moral é mais sério. 

O Sr. Aloisio Carvalho - Quando 
não, vivem com dívidas nas mãos elo 
chefe pÕlitico local. 

O SR. VALFREDO GURGEL 
Deduz-se, dos dados que acabei de 

Estados 1939 

I 

citar, que nos últimos anos maiores 
têm sido as atenções dos poderes pú
blicos com relação ao problema edu
cacional. O aumento verificado em 
1944, em referência ao ano anterior. 
deve-se ao Convênio Nacional de En
sino Primário, celebrado em 14 de No
vembro de 1942, pelo qual os Estados 
ficaram obrigados a despenderem 20 % 
e os municípios 15 % de suas rendas 
com a educação primária. 

Entre os Estados que mais se sa
lientaram no aumento de despesas 
com o ensino, quero citar os segu:n
tes: 

1944 

l

j A umen t.c. 

\ relativc· 

Goiás ..................... I 

Bahia ..................... I 
São Paulo ................ I 

I 
Paraná. .................... I 

I 
Amazonas ............•.... I 

. I 
R1o G. do Norte .......... I 

2. 806. 208,00 

15.738. 299,50 

135.410. 120,00 

12.126.491,00 

3.018. 770,00 

3 .329. 900,00 

8.266.427,00 

31.315.721,40 

262. 753 .106,40 

23.300.706,90 

5. 550. 541,20 

6.114.391,50 

194,5 c;; 

99 <;:; 

94 '7-

92,1 c;; 

83,9 s;. 
83,6 c;. 

I 

Considerando-se as despesas em re
lação às rendas tributárias dos Es
tados, está em primeiro lugar o Pa
raná gastando com o ensino28,73% 
de sua renda tributária, seguindo-se 
o Rio Grande do Norte com 28,49 % 
e a Paraíba com 27,84 %. 

Apesar de ser o meu Estado - o 
pequenino e glorioso Rio Grande do 
Norte - segundo o recenseamento de 
1.0 de Setembro de 1940, o Estado 
nordestino que melhor percentagem 
de alfabetizados apresentou, contudo 
é realmente contristadora a realidade. 
Para que se faça uma idéia da situa
ção em que nos encontrámos, basta 
considerar que para uma população 
tie perto de cento e vinte mil crian
ças, a matrícula do corrente ano nas 
escolas públicas e particulares é de 
45 mil, ficando privados do ensino 
primário 75 mil. Para o corrente 
exercício as despesas do orçamento 
com o ensino primário atingem 6 mi
lhões e quinhentos mil cruzeiros, que 
pouco representam para as necessi
dades do combate ao analfabetismo. 

O Sr. Diocléc:io Duarte - A receita 
do Estado de São Paulo não permi-

tiria que se alfabetizasse tôda a po
pulação infantil. 

O SR. VALFREDO GURGEL -
Caiculando-se para cada professor 
primário uma classe de 40 alunos, se
riam necessários 3.000 professõres 
para atender às verdadeiras necessi
dades da instrução primária. Ora, 
com os vencimentos de sacrifício ouc 
percebem os abnegados professõres, 'cte 
conformidade com o recente aumento; 
Cr$ 490,00 por mês, só a verba pes
soal consumiria quase 50 % da receita 
total do pequenino E:;tado. 

O Sr. Rui Santos - Em nossa zona 
- porque também sou do nort.e - a 
situação é mais difícil, para essa es
quematizaçáo apresentada por V. Ex.a. 
porque não se pode seguir o critério 
rigoroso de uma escola para cada gru
po de 40 alunos. E' que:;tão de der..si
dade de população. Vamos encontra7 
em cada lugar 4, 10 crianças, e não 
podemos dar-lhes escolas. 

O SR. VALFREDO GURGEL 
Quer dizer que o problema ainda 1rul.is 
se agrava. 
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3omem-se as despesas de material, 
:!~ construção de grupos, de el){:olas 
isoladas e rurais, do ensino secundário 
c ver-se-á a impossibilidade do Estado 
::aportar sózinho as responsabilidades 
do ensino primário. 

Segue-se logi-camente a n~ces.:tidade 
da colaboração do Govêmo Federal e 
dos municípios, a cooperação de insti
tuiÇões particulares para que se com
bata eficientemente o grande mal. 

Pelo a.rt.igo 138 do Projeto em dis
CW!são, a União aplicará nunca menos 
:!o dez por cento e os Estados, o Dis
trito Federal e os Munícipios nunca 
menos de vinte por cento da renda re
sultante dos impostos na manutenção 
e desenvolvimento do ensino. 

Calculando-se a receita pública da 
Uniii.o em oit<l milhões de cruzeiros e 
e. dos Estados, cio Distrito Federal e 
dos 1\~uniclpios em dez biliões. verifi
camos que dois biliões e oitocentos
milhões de cruzeiros serão aplicados, 
.?.nualmente, na difusão do ensino. 

Pelo menos dois terços desta quantia 
àeverão ser aplicados no ensino pri
mãrio. Teremos,, assim, duplicada a 
verca para êsse fim, atendendo às 
ne<:essidades atuais. 

Nã.c nos esqueçamos de que valiosís
sima é a colaboração dos particula
rP-s na cruzada da Instrução entre 
nós. 

Col!lO, po1·ém, fazer 3. distribuição 
dess:l.é verbas? 

Confiando-se aos Estados o ensino 
prunárío, a União entregará cotas pro
porcionais aos Estados para a cons
trução de escolas, ou ainda, meio de 
sübve~ções. como faz atualmente o 
Ministério da Educação, através do 
Instituto Nacional de Estudos Peda
gógicas. Os municípios criarão escolas 
rur~ ~ de acôrdo com as necessidades 
dr·, núcleos demográficos; 

Tal é o plano educacional que se 
me afigura mais viável no Brasil. 

Tratarei, agora, de outro assunto: o 
ensino religioso nas esc<J!as . 

O Sr. Rui Santos - Nes:c ponto, 
n~,o estou de acõrdo com V. E.x."'. 

O SR. VAL..."'REDO GURGEL- Ao 
nobre colega as'>iste o direito de pos
suir sua opinião. O ensino religioso 
nii<l será obrigatório para os alunos. 
Os pilis que o desejarem para seus 
filhos, poderão ter SU!l vontade sa
tiSfeita. Os que não tiverem religião, 
ou desejem que seus filhos não re
c~blim essa instrução, serão atendidos. 
E' da essência da própria democracia 
o respeito à convicção de caà:t um. 

O S1'. Aloisio de Carvalho - Teõri
C:lme:Jte, está muito certo. 

O SR. VALFREDO GURGEL -
Assim queremos, na prática. 

(Lendo) Sr. Presidente, não se pode 
desconhecer que a religião é fator 
preponderante na educação da moci
dade. Sociólogos e educadores afir
mam, sem rebuços, esta verdade. Co
mo fizeram os Constituintes de 1934, 
também nós, Constituintes de 1946, 
devemos conservar na Carta Magna 
êste dispositivo consubstanciado no 
§ 13 do art. 159. Com o respeito que 
merecem tódas as religiões perante a 
lei, o ensino religioso será ministrado 
de acôrdo com as convicções religio
sas dos alunos ou dos pais ou respon
sáveis. Os que não tiverem religião 
alguma ou não quiserem que os fi
lhos freqüentem aulas de religião, 
terão seus direitos respeitados. Pro
pús uma emenda mandando substi
tuil' a expressão "freqüência faculta
tiva" por "matrícula facultativa" por
que é no ato de matricula que se 
deve optar entre esta ou aquêla re
ligião ou mesmo declarar-se a não 
aceitação de nenhuma delas. Depois 
de matriculados, os alunos ficarão 
sujeitos à freqüência, atingindo-se dês
te modo a finalidade da lei. Em re
ferência à gratuidade do ensino, tenho 
para mim, Sr. Presidente e Srs. cons·
tituintes. que o ensino em todos os 
graus deve ser ministrado gratuita~ 
mente a todos os brasileiros. 

O Sr. Rui Santos - Perfeitamente. 
O Sr. Dioclécio Duarte - Do con

trário, teríamos as escolas transfor
madas em negócio. 

O SR. VALFREDO GURGEL -
Votarei, assim, a emenda apresentada 
pelo ilustre Representante Sr. Deo
doro de Mendonça e outros diversos 
Constituintes. 

A instrução não deve ser privilégio 
de uma classe. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Atual
mente, é um privilégio, porque os po
bres não podem frequentar as escolas. 

O SR. VALFREDO GURGEL -
E' o direito de todos os brasileiros. 
(Lendo) Por que, privar tantos jo
vens inteligentes de instrução secundá
lia e superior, só pelo fato de serem 
pobres e não poderem pagar as taxas 
de ensino? 

Por que privar também a Pãtria dos 
serviços técnicos e profissionais de 
tantos filhos seus impossibilitados de 
frec:üentar cursos secundários e su
periores por falta de recursos? 

O Sr. Medeiros Neto - Quanto a.:> 
ensino primário, a tese de V. Ex:. n 
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foge à realidade, pois que o ensino 
primãrio, hoje, é para todos, no Bra
sil. Está faltando, sim, uma assistên
cia =::ais oportuna, por parte do Gc
vêrno, às crianças que frequentam as 
escolas: assistência completa - a li
mente, roupa, livros, etc. 

O SR. VALFREDO GURGEL -
Quero mais: que c Govêrno propo> 
cione a todos, no .Brasil, a ensino s.z
cundário e superior. 

O Sr. Medeiros ll"eto - Já existe lei 
que regula o caso em espécie, dando 
o ensino secundário também gra
tuito. 

O SR. VALFREDO GURGEL -
M:>s surgem as célebres taxas, que 
dificultam muito o ensino, sobretudo 
em se tratando de pessoas .pobres. 

O Sr. Medeiros Néto - Os Estados 
de Pernambuco e Alagoas têm decreto 
nesse sentido, isto é, extinguindo as 
taxaE. 

O SR. VALFREDO GURGEL 
Pal':'>bens aos dois Estados. 

O Sr. Medeiros Neto - O próprio 
autor do Decreto, relativamente a 
Pernambuco, acha-se entre nós - o 
Sr. Senador Etelvino Lins. 

O SR. VALFREDO GURGEL 
S. Ex." merece nossas parabens c 
aplausos. 

Permita-me o nobre colega q~~~ 
prossiga. 

l-embremo-nos de que muitos bra
silei:ros ilustres são oriundos de fa
mílias pobres e que, com sacrifício e 
tenacidade, conseguiram vencer cs 
impecilhos e galgar posições elevada:; 
na vida pública. 

Se não fôr possivel estender desde 
já, a instrução g-ratuita nos vários 
graus a todos os brasileiros indistin
tamente, estabeleçamos, ao menos, a 
gratuidade para os alunos pobres, fi. 
lhos de operários, de militares e de 
funcionários públicos, e para os fi
lhos de familias numerosas. 

O ensino primário é o alicerce, o 
sec=dário as paredes, o superior ·é o 
teto do majestoso edifício da cultura . , na01ona •. 

Proporcioná-los a todos, sem distin
ção, é dever daqueles que, almeja·m 
um Brasil próspero e feliz. 

Não quero conc!'lir estas considera
ções sem fazer um apêlo em prol dos 
professores primários, referindo-me 
à quest.ão de sua ~emuneração. São 
êles formadores das gerações nova:;, 

modeladores de caracteres. Verdadei
ros apóstolos duma cruzada lumino
sa, dissipam as trevas que pesam sô
bre a Pátria. Mas, Srs. Constítuint~s. 
é preciso, convir: não só de sacri
fícios e dedicaçõ2s vive o homem. 
Pensemos nos prohlemas econõmiccs 
déstes abnegados apóstolos tão msl 
remunerados em ·~uase todos os Es
tados da federação. O trabalho, seja 
qual fõr, deve te!' correspondência de 
salário justo. que 'ssegure vida rP.
lativamente feliz, satisfazendo-se exi
gências materiais e de ordem espi
ritual. 

Se ao simples homem do trabalho 
não se deve permitir um salário d~ 
miséria, pois todos têm direito à vid"' 
de seres racionais, como deixar em 
quase abandono 2.queles que se dedi
cam de corpo e alma. à missão nobi
litante de educador? 

Confio, Sr. Pr2sidente, no futuro 
grandioso do Brasil. pois acredito n<J 
pa t:riotismo de seus filhos. 

Não sou daqueles que tudo olham 
com o pessimismo doentio dos venci
dos. 

Um pais que es~:eveu a epopéia dos 
:Randeirantes, que !utou em Guarara
pes, que cantou nas poesias de Cas
tro Alves e Gonçalves Dias, que ven
ceu os espaços com Bartolomeu de 
Gusmão e Santos Dumont, que ilu
minou o direito com o gênio de Rui 
Barbosa, não pode deixar de ser uma 
nação de primeira grandeza, entre os 
maiores povos da terra. 

Unamos os nossos esforços, demos à 
Pátria o melhor de nosso entusiasmo, 
e assim faremos obra duradou
ra, cumprindo o nosso dever, engra 'J.
decendo o nosso Brasil. <Muito bem; 
muito bem. Palmas. O orador é cum
primentado.) 

(Durante o discurso do Sr. Val
tredo Gurgel, assume a presidên
cia, o Sr. Lauro Lopes, 2.0 Secre
tário). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Aureliano Leite, ora
dor inscrito. 

O SR. AURELIANO LEITE -
Sr. Presidente, vou tratar de maté
ria estritamente constitucional. Peço 
assim aos nobres Constituintes que me 
aparteiem o menos possivel, pois o 
assunto é longo e o tempo muito 
curto. 

Se a minha verificação não sofre 
equivoco, mais de 6.000 emendas ao 
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projeto de Constituição se...-ão submeti
das ao exame de plenário. 

&te montuoso acêrvo de estudos 
demonstra, antes de tudo, a compreen
são exata, por êles mesmos, dos sé
rio:; encargos dos constituintes de 
1946. 

Raros se dispuseram a desprezar a 
função meritória que lhes coube, nesta 
hora por demais grave que o mundo 
atravessa, e, dentro dêle, ocupando
lhe respeitabilissima porção material, 
o Brasil, com problemas quase tão di
fíceis como a própria Alemanha, a 
própria Itália, o próprio Japão. 

Lendo, Srs. Constituintes, o "Diário 
da Assembléia" de 20 de Julho, vereis 
ali estampados, nome a nome, em or
dem alfabética, todos os deputados e 
senadores que trouxeram a sua pedra 
à construção monumental que o Brasil 
pede, para aqui mandando-nos a fim 
de cuidarmos dêsse trabalho ingente. 

Somos 324 representantes da nação, 
eleitos e empossados, entre deputados 
e senadores, desfalcadas já as nossas 
fileiras da figura tombada pela morte 
do nobre Senador Esmaragdo de Frei
tas, que teve na palavra do Sr. Gil
berto .Freyre um panegírico equiva
leu te ao valor de sua pessoa. 

Entretanto. só 271 delegados do 
povo soberano procuraram cumprir 
essa dignüicante obrigação. Porém, o 
mais interessante, ou desinteressante, 
se o preferis, merecendo por isso o 
desapaixonado comentário aqui feito 
de passagem, é que entre os 53 consti
tuintes da nação que os deixaram, 
por êste ou aquêle motivos, de tão 
apreciável tarefa, estão os Senhores 
Getulio Vargas, Marcondes Filho e 
Hugo Borghl. 

O Sr. Adelmar Rocha - Do bri
lhante discurso que V. Ex." está fa
zendo, verifica-se que o Constituinte 
não se desliga do historiador. 

O SR. AURELIANO LEITE 
Muito obrigado a V. Ex." ... Mas as
sinale-se com tinta encarnada êsse 
fato. Nenhum membro dessa trindade 
incomparável ou trempe famosa quis 
concorrer com as suas luzes para au
mentar, diminuir, modificar, esclare
cer ou substituir o r;rojeto da futura 
Constituição. Isto significa votar-lhe 
profundo desprêzo, ou acatá-lo como 
obra prima, o que será realmente 
curioso, dado que os próprios ilustres 
e doutos componentes da Comissão 
Constitucional, eqüivalendo tal dizer 
os seus criadores e responsáveis, Ó 
emendaram de cabo a rabo ... · 

Mas, embora toque incidentemente 
nisto, não foi para isto que subi a 
esta honrosa tribuna. 

Dentre as 6. 000 emendas publica
das, vou cuidar hoje sõmente da mais 
exquisita de tõdas elas, ou seja, da 
que menos se mostra pertinente à ma
téria constitucional; vou cuidar àa 
emenda n.0 3.663. 

Todavia, à primeira vista, o mais 
sensacional é que essa emenda fora 
do mundo, traz como assinatura ini
cial o nome de um dos mais insignes 
juristas desta Assembléia, o nome do 
meu nobre correligionário Sr. Soa
res Filho. 
· Todos nós que labutamos nesta casa 
<:empreendemos logo êste caso de apR
réncia estranha, êste caso que chega 
a parecer um paradoxo wildiano. 

Com efeito, quem existe ai que não 
assinou proposições com que não pode 
ou não deve concordar, mas apenas 
no sentido de atender uma solicitação 
externa ou mesmo interna, para sub
metê-las, sem nenhum compromisso 
de voto, ao exame e ao debate do 
plenário? 

Tal coisa acontece costumadamente. 
Eu mesmo confesso que, entre as mi
nhas emendas, há algumas cuja au
toria real não me pertence. 

E' o que se passa, por certo, com a 
emenda n.0 3.663, que, não obstante 
trazer a assinatura do preclaro Se
nhor Soares Filho, seguida por duzen
tas e muitas figuras de outros no
bres colegas, na verdade, só tem um 
autor intelectual e propugnador in
cansável e valente, por demais co
nhecido - o jornalista e alto fun
cionário da Assembléia, o Sr. Oto Pra
zeres, cujo nome pronuncio com o 
respeito que merecem ·a sua inteligên
cia aguda e a sua teimosa perseve
rança, nesta nova batalha contra "a 
última nor do Lácio, incúlta e bela", 
contra a lingua portuguêsa.-

A emenda contra a qual me insurjo, 
já estais cansados de saber, Senho
res Constituintes. é a que deseja que 
a nova Cc.nstituição se responsabilize 
pelo atentado inominável de mudar 
o nome do idioma que falamos para 
lingua brasileira. 

O Sr. Medeiros Neto - :t::sse aten
tado inominável, alentado na expres
são de V. Ex."'. se refere a Portugal 
ou à lingua portuguêsa? 

O SR. AURELIANO LEITE - A 
lingua portuguêsa, à cultura brasi
leira, que não admite a denominação 
de "lingua brasileira". 

O Sr. Medeiros Neto - Se V, Ex." 
nega êsse atentado, cc-mo dirigido a 
Portugal não vejo razão para isso ... 
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O SR. AURELIANO LEITE - Não 
nego. O atentado é também contra 
Portugal. Acato e respeito a opinião de 
V. Ex.", mas, infelizmente, não posso 
segui-la. · 

O Sr. Medeiros Neto - Quando 
secundamos a opinião do ilustre Se
cretário da Presidência da Assem
bléia, Sr. Oto Prazeres, naturalmente 
alimentávamos ideal muit<> sadio, de 
que darlamos a Portu1;al a honra de 
ser a fonte de duas grandes línguas. 
. E se V. Ex.• a remontar, neste ins
tante, ao artigo publicado, em jor
nal desta capital, subscrito pelo ilus
tre baiano, se não me engano, Profes
sor Edgar Sanches, verá que êle 
prova, com argumentos irrespondíveis, 
a obrigação que temos, nesse parti
cular, de chamar Nacional a nossa 
lingu2.. 

O SR. AURELIANO LEITE -
Examinarei esta questão daqui a 
pouco, e então verá que não estou 
tão só. 

o Sr. Medeiros Neto - Ficarei 
muito satisfeito se V. Ex.• conseguir 
provar a tese, que sustenta. 

O SR. AURELIANO LEITE -
Agrade«;<> os apartes do nobre co
lega, que ficarão registrados nos 
Anais. 

Conformo-me que se mude o nome 
próprio de pessoa ou coisa, o nome 
de um individuo, passando a cha
mar-lhe até pela antomasia 
como o do Alferes Joaquim José da 
Si!va Xavier, pa....-a "Tiradentes"; ou 
como o da Princesa Isabel, para "a 
Redentdra"; ou como o de Gomes 
Brandão, para "Montezuma", o que 
êle próprio o fez. 

Conformo-me que se mude o nome 
de pais, ou de cidade, ou de rua, como 
se mudou o de Terra de Santa Cruz 
para Brasil, o de cidade X para Ge
túlio Vargas, o de rua do Ouvidor 
para Moreira César. 

Mas ninguém, a não ser dezena 
aliás de nomes notáveis, como os Se
nhores Oto Prazeres, Edgar Sanches, 
Renato Mendonça, Aramis Ataíde, 
Cass!ano Ricardo, Padre Medeiros 
Neto, Luis Edmundo, Manuel Ban
deL.-a, Viriato Correia, Mucio Leão, 
<repara! que podem ser contados pe
los dedos) , serão capazes de insistir 
na idéia de mudar o nome da nossa 
língua. 

Tal mudança equivaleria a substi
tui:-.se o nome comum do vinho, do 
ovo, da m=teiga, do cavalo, do asno, 

do sol, do sal, da. rosa, do comunis
mo, sem alterar-ll1es a substá.nc!a. 
Ass.im é a nossa cara língua.. 

O Sr. N estar Duarte - Dos três 
inimigos da. alm2.: mu.'ldo, diabo e 
cam.e ... 

O SR. AURELIANO LEITE 
Vinho é vinho, ainda que se Ll:le a.po
nha o rótulo de azeite; comunismo 
é comunismo, ainda que se queira 
denominá-lo demooracia; como a lín
gua portuguesa será a mesma, ainda 
que se passe a chamar-lhe língua. 
brczsileira, ou língua. do Rio Grande ... 

O Sr. Bení de Carvalho - P·a.rece
me que há equivoco da parte do no
bre orador, pois não estamo~ fazendo 
campanha. contra a língua portugue
sa.. A verdade é que essa campa:nha. 
está situada. exatamente sob ê.ste as
pecto: os portugueses dizem que não 
fa.la.mos portuguê.o;. 

O SR. AURELIANO LEITE 
Engana-se. Estive em Portugal, con
vivi com po!tugueses e nunca ouvi se
melhante afirmação. V. Ex.• se ba
seia. naturalmente em opiniões espo
rádicas, separadas, de algum es.::ri
tor sem autoridade na ma.téria. 

O Sr. Beni Carvalho - V. Ex.• 
não nega.~á autoridade a Gonçalves 
Viana. ... 

O SR. AURELIANO LEITE 
É opinião i..<Qlada.. 

O Sr. Bení Carvalho - . . . Leite 
Vasconcelos, Teófilo Braga, Adolfo 
C()elho e outros ... 

O SR. AURELIANO LEITE 
T(}dos êles falam incidentemente sem 
tratar prôprlamente do assunto -
língua. brasileira. É uma referência 
como outra. qualquer. 

Permitam-me, porém, que continui. 
O Sr. Soares Filho - Acabo de en

trar no recinto neste instante; talvez 
por isso não apreendi bem o argumen
to de V. Ex. • quando fala em. vinho, 
ovo, comunismo, ou porque esteja fa
lando em português de Portugal ou 
porque eu tenha entra.do repen:tina: 
mente no recinto. O fato, porem, e 
que não compreendi o argumento. 

O SR. AURELIANO LEITE -
É, aliás, um dos mais pobres argu
mentos do meu discurso. 

Dizia eu que a mudança. propoota., 
de língua. brasileira para língua por
tuguesa, equivaleria a. substituir-se o 
nome comum do vinho, do ovo, da 
manteiga, do cavalo, do asno, do sol, 
do sal, da. rosa, do comunismo, re:n 
alterar-lhes a substância. 

O Sr. Soares Filho - A língua 
que falamos não é a portugue.sa.. 
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O SR. AURELIA..."<O LEITE 
É e será a mesma, caro colega, Sr. 
Soares Filho, ainda que se venha a di
zer - !fngua brasileira ou lmgua do 
Rio Grande ... 

O Sr. Nestor Duarte - Já que 
discutimos a respeito de vinho, per
gunto ao Sr. Soares Filho: o fato 
da garra.fa de vinho português chegar 
ao Brasil com maior quantidade de 
ácool, deixa êle de ser português ? 

O SR. AURELIANO LEITE 
V. Ex." acaba de ilustrar belamente 
o a.rgumento que o Sr. Soares Filho 
diz não ter compreendido ... 

A emenda n. 0 3.663, portanto, se 
por acaso não devesse sex repelida 
por impertinente à matéria, o deve
ria ser por deveras extravagante. 

Aliás, a Assembléia sabe que está 
se repetindo agora o que já se pre
tendeu na última legislatura. 

Historiemos êsse movimentado epi
sódio. Não será ocioso. pois prevale
cerão, hoje, como am.a.nhã, os mesmos 
argumentos prós e contras. 

Fe.z já mais de dez anos. Certo 
dia, é anunciado ao plenário ter ido 
à Me.sa um projeto mandando cha
mar língua brasileira o idioma pm
ticado no País. Muitos chegaram a 
pensar numa blague. 

A verdade é que estávamos diante 
de uma viva realidade. Já vinha n 
monstruosidade apoiada por mais de 
150 assinaturas. Apresentava-se assim 
com ares arrogantes de antecipada 
vitória. R:;metido o projeto em segui
da, para a Comissão de Educação, deu
se-lhe logo relator no pessoa do Pro
fessor Edgarc! Sanches, por coincidên
cia purista do idioma vernáculo. 

Isto sossegaria porventura o meu 
espirito, se não se soubesse imediata
ment:; que se escolhera muito de in
dústria aquêle vulto para que o pro
jeto, então como agora, de autoria do 
Sr. Oto Prazeres, lograsse em poucos 
dias,. parecer favorá.-el e d:;scesse ao 
plenário por mera formalidade. 

Alvoroçados com essa notícia aca
brunhante movimentamo-nos, os que 
se opunham a tamanho atentado. Fi
cou resolvido que, já antes da propos
ta surgir no plenário, a combatêsse
mos por todos os modos. 

Incumbi-me, em falta de outro que 
maior eficácia provasse, de iniciar o 
bombardeio. Fi-lo em sessão de 19 de 
setembro de 1935. Julguei-me verda
deiro vencedor da quase escandalosa 
partida, vindo a saber, logo após o meu 
discurso, que inúmeros ilustres signa
tã..'ios se desli~;avam do compromisso 
assumido. 

O Sr. Dolor de Andrade - Qual o 
compromisso ? 

O Sr. Soares Filho - V. Ex. a deve 
fazer a critica à emenda dentro das 
normas, não direi da lealdade, mas da 
realidade da própria emenda. 

O SR. AURELifu"O LEITE - É o 
que estou fazendo, meu caro colega. 

O Sr. Soares Filho - Dizem 'ITV. 
EEx." que a Constituinte não de\·e 
determinar a mudanca do nome da 
língua que falamos - de portuguêsa 
para brasileira. Essa emenda não exis
te. 

O SR. AURELL'll'<O LEITE- Exis
te. 

O Sr. Soares Filho - Reafirmo que 
V. Ex.a está a tacando emenda ine
xistente. 

O SR. AURELIANO LEITE - A 
emenda existe. 

O Sr. Soares Filho - Se V. Ex.• 
provar que existe, estarei de acôrdo 
com V. Ex.n. 

O SR. AURELIANO LEITE - A 
emenda tena a se~;uinte redação: 

"0 Govérno nomeará uma comL-;
são de professores, jornalistas e 
escritores que, estudando as dife
renças entre o português de Por
tugal e o português do Brasil, 
opinará sóbre a questão da deno
minação de lingua brasileira ... " 

Até aqui, bem. Passemos à segunda 
parte, facciosa, já determinando que 
a lmgua deva ser a brasileira. Senão 
vejamos: 

" ... tão insistentenaente recla
mada por muitos intelectuais e 
já adotada por uma resolução &pro
vada pela quase unanimidade do 
Conselho Municipal do Distrito Fe
deral." 

E a forma amena de chegar a êstc 
resultado: a mudança do nome de lín
gua portuguêsa para lmgua brasi
leira, continuando o mesmo conteúdo. 

O Sr. Soares Filho - Continuo :l. 
di,zer que a emenda apenas determi
na ... 

O SR. AURELIANO LEITE - É 
esta a emenda, caro colega. 

O Sr. Soares Filho - ... que se pro
ceda a estudos a fim de que se dê nome 
à lm~;ua que falamos. Não há outra 
enaenda senão esta. 

O SR. AURELIANO LEITE - Não 
é de mais o meu combate. 
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O Sr. Soares Filho - Pretende-se 
que a Comissão opine. Não compre
endo como V. Ex.• veja em "opinar o 
sentido de "decretar··. 

O Sr. Nestor Dl!arte - Neste caso. 
eu proporia uma subemenda a ess:t 
em~nda: sugeriria que a Constituin:e 
também dispusesse, em artigo da Car
ata Magna, sõbre a nomeação de um:: 
comissão para estudar a língua paulis
~a. com as sul>.~ p;x:uliariclades, pois é 
falzda por uma população maiOl" que 
a àe Portugal, a \"er se será possível 
de<:retar paulista para aquêle estado 
:ederado. O mesmo em relação a Mi
nas Gerais e ao Rio Grande do Scll. 

O SR. AURELIA..."{O LEITE - O 
argumento de V. Ex." é irrespondivcl. 

O Sr. Soares Filllo - Há uma 
constante no linguajar brasileiro de 
torlcs os Estados. A diferenciação é 
em face da língua portuguésa. Est3. 
a .-ei·dade. 

O SR. AURELIANO LEITE - Po
rém, vou tornar ao velho episódio da 
legislatura passada. . . Mais do que 
o hto narrado de que vários signatá
rios se desligavam do compromisso 
assumido, emocionou-me deveras a 
info:::mação fidedigna de que o pró
prio cientista Sr. Artur Neiva, a d~s
peit0 das suas convicções filológicas, 
não daria mais o seu voto ao pro
jeto. 

Confirmou por sinal o seu corajo
so gesto com suculento ciiscurso man
dooo à mesa. para se:r publicado. 

O Sr. Beni de Carvalho - Vossa 
Excelência admite que essa emenõ.a 
tem por finalidade transformar-se 
a língua portuguêsa em lingua brasi
leira? 

O SR. AURELIA.~O LEITE -
Não tenho ciúv!da alguma. O objeti
ve é êsse. 

O Sr. Beni de Carvalho - Se assim 
fõr, os brasileiros não farão mais do 
que seguir o exemplo dos portnguê
::;es a 

O SR. AURELIA::-l'O LEITE 
Não sallia que a Constituição de Por
tugal adotara o nome de lifngua por
tuguêsa. 

O Sr. Bení de Can>alho - Os por
tuguêses jamais th·eram língua pró
pria. O idioma falado em J.>ormga! 
nada mais é do que o galego. 

O SR. AURELIA.~O LEITE -
E' uma evolução cio galego. 

O Sr. Beni de Carvalho - A lingu::t 
por::J.pêsa foi criacia por decreto. 

O SR. AURELIA.."''O LEITE 
Não há, no Brasil, uma evolução d:t 
língua portuguêsa. Quando, daqui a 
500 anos, :sto se der, aceitarei .a opi
niõ<e de V. Ex.'. 

O Sr. Bení de Carvalho - A op1mão 
não c minha, mas de Cã..YJ.dido dê Fi
gueiredo. Disse êl~ qt:e, depvis de s~ 
dar a independência de Portugal, na
turalmente, consequentemente, lógica
mente, realizou-se a independência da 
língua portuguêsa. 

O SR. AURELL'\.....-0 LEITE- Volta 
ao velho episódio que venho narrando. 
Mas com que argumentos combati en
tão o projeto ? Teria sido de fato s<J 
com alegações de ordem sent:menLal, 
tal qual um tanto perversamente coll
tou o Sr. Edgar Sanches no seu re
cente livro "Lingu:t brasileira" ? 

Não, absolutamente, não. 
Queixou-se, na semana atrasada, o 

l10bre pedagogo 'baiano, em azêda 
missiva ao ilustre D2putado Sr. Ara
mis Ataidc, de que eu o acuso. sem 
razão, de insince:·o na defesa do caso 
de lingua brasileira, que. aliás, signi
fica também de sua parte menos de 
que uma atitude filológica, um gesto 
prop~'Sitado de indeferência à nobre 
nação lusa, uma manifestação pura e 
clara de injusta xenofobia. 

Não retiro a acusação que se oft
re<:e inconcussa em todos os seus pon
tos. O Sr. Edgar Sanche3, muito 
respeitável na sua v!da parti:::·.liar e 
política, aonde nem por Deus quero 
chegar, €screveu em português escor
rei to a sua pregação contra a língua 
usada, o que semelha um paradoxo. 

Um Mário de -'illdrade, por exemplo, 
ainda poderia defender, conquanto 
também sem motivo para tal, a. eõ
tulta pretensão, nunca o Sr. Edgar 
Sanches. 

O ilustre professor, durante :o do o 
tE:mpo em que se sentou no Parla
mento, teve, que eu saiba, como úni
ca tarefa lavrar o parec~r favorável 
à língua brasileira. E não o praticou 
jamais. Por descansado, àiagilostica 
o prestig!oso e desabusado "Correio da 
Manhã". Por falta de convicção, con
tinuo a sustentar. 

Mas estas duas ocorrências por mim 
recordada~ bastam !ncontestàvelmen
te como prova da sua insinceridade 
no caso em ap!êço. 

A sua reclamação contra a minha 
franquesa, pois, não se justifica. Não 
posso, não devo retirar a expressão 
usada, por mais que deseje ser cava· 
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lheiro. Ela t~m inteira propriedad~ 
c assenta-se na verdade. 

Queixa de S. S. entretanto era a 
mim que caberia formular. No seu 
livro citado, a única referência que 
faz a situação do velho companhei
ro na Câmara dos Deputados, no epi
sódio da língua brasileira, sõbre mfie 1, 
reveste-se de fria descortezia 

Não ataque: o projeto apena.s do 
aspecto sentimental, como narra. 

O Sr. Medeiros Neto - Todos os 
filólogos afirmam que as variantes das 
línguas decorrem, geralmente, das 
modalidades ortoépitfcas. Ora, sob êste 
ponto de vista, V. F.x.• não poderá 
negnr que, entre o linguajar portu
guês e o brasileiro, não existe dife
rença. 

O SR. AURELIANO LEITE - Há 
modismos. 

O Sr. Medeiros Neto - Que há di
ferença ortoép!ca, V. Ex." não póde 
contestar. Aqui estão brasileiros que 
assistiram, últ!mamente a dois gran
des filmes portuguêses, vs quais não 
puderam entender a palavra dos ato
res dos mesmos. 

O SR. AURELIA..""O LEITE - Nãe> 
se entende, porque cs filmes são !:l
lados, um tanto à moda quinhentista 
ou seiscentista. Responderei ao aparte 
de V. Ex." adiantando a opinião do 
P:of. Manuel Said-Ali, autoridade na 
matéria reconhecida em todo o país. 
Disse êle, certa jornal do Rio, que só 
acreditará na existência da língua 
brasileira no dia em que lhe apresen
tarem Rui Barbosa, Euclides da unha, 
Olavo Bilac e achado de Assis nela 
traduziails. :É como respondo ao apa;"te 
de V. Ex.". 

O Sr. Iv.fedeiros Neto - Mas o fa
tor pri!lcipal, para a variante de urng 
língua, já existia; ninguém pode con
testar. 

j 

O SR. AURELIANO LEITE- Afir
mo que ao tempo do primitivo aten
tado, exames politico e linguístico do 
projeto, sobretudo êste, mereceram-me 
longas páginas. 

Se não, vejamos dos Anais. Tudo 
jaz ali, na sessão de 19 de outubro 
de 1935. 

Encarando o projeto do lado sen
timental, disse eu: <lendo:) 

"Julgo conhecer intimamente 
Portugal e os portuguêses. 

Na companhia de notáveis bra
sileiros permaneci cêrca de 7 me-

ses na_guele belo país, para on
de fomos levados, ao findar dos 
três meses heróicos da Guerra 
Constitucionalista. 

Lembre que não era a primei-
ra vez que homens politicos do 
Brasil recorriam à hospitalida
de do povo luso. Já em 1893, c 
Almirante Augusto de Cast!lbos, 
fllho do grancle poeta Antônio 
Feliciano de Castilho&, asilava 
em seus navios de guerra, anco
rados na. Guanabara, as figuras 
vencidas da Revolta da Armada 
e os conduzia a Portugal, que 
os recebeu e lhes deu -casa, s•.ls
tento e carinhos. 

Daquela feita, como desta vez, 
quase que se poderia dizer que 
a pena redundou num prêmio ... 

Quando regressei à pátria, fiz 
em .São Paulo, no Clube Portu
guês. uma palestra sõbre a g:m(!
rosa nação européia. Quero crer 
que todos os companheiros de 
deportação subscreveriam as mi
nhas palavras, pois, divulgadas 
largamente, não suscitaram uma 
só contestação das cento e tan
tas personalidades acolhidas na 
Lusitânia". 

O Sr. Altino Arantes - SubSI;l'eVO 
totalmente as palavras de V. Exce
lência, inclusive no que diz respeito 
à defesa da bela língua de Portugal, 
que todos nos orgulhamos de falar. 

O SR. AURELIANO LEITE -
Obrigaco pela contribuição de V. Ex
celência. 
E~tá presente o deputado Toledo 

Piz~-. para quem também apelo. 
o Sr. Toledo Piza - São exatíssi

mas as expressões do nobre colega. 

O SR. AURELIA.."10 LEITE 
<Lendo:) 

"Na minha palestra narrei co
mo Portugal nos recebeu cem 
honras e amabilidades, como a 
grande terra. nos cativou. 

Até o seu próprio Govêrno, 
amarrado pelas conveniências in
ternacionais à Ditadura Brasi
leira, nos cumulou de obséquios, 

de que um dêles foi a dispensa 
do pesado impõsto de resicli'ncia 
taxado para todos os estrangei
ros. Tenho aqui a minha cé::iula 
para exibir, a quem o exigir. 
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A população, esta mais do_ que 
os poderes públicos, abriu-nos os 
braços. A fina sociedade e as 
classes pobres, associações e aca
demias de ensino, a imprensa e 
o funcionalismo, o comércio, to
dos nos envolveram de gentile
zas. 

Não quero estirar-me dem::!Sia
damente. Senão haveria de des
fiar aos Srs. Deputados um ro
sário de episódios em que se ma
nifestava êsse generoso acolhi
menta, o prazer de hospedar-nos. 
o orgulho de nossa presença em 
terras lusas''. 

o Sr. Toledo Piza - Tratamento 
semelhante -a Portugal. só nos deu a 
nós, exilados, a Repúblka Argentina. 

O Sr. Adelmar Rocha - E lá não 
se fala portugués. 

O SR AURELIANO LEITE - Com 
as palavras lidas no Dróprio exem
plar do meu velho discurso, do qual 
excluo por demasia dois episódios, da 
hospitalidade portuguesa relatados, 
quis demonstrar c um o o l3rasi!, e em %
pecial os exilados brasileiros, em cujo 
número eu figurara, ficaram obrigad:Js 
ã. humana correspandêm:ia dêsse afeto 
desinteressado. 

O Sr. Dolor de Andrade - Atribue 
V. Ex.• somente ao fato de falarem 
o mesmo idiôma a bôa acolhida que 
os exilados tiveram em Portugal? 

O SR. AURELIANO LEITE - Não, 
nobre colega; não tenha pressa, che
garei ao ponto. 

O Sr. Dolor ele Andrade - Vamos 
adiante. 

O SR. AURELIAJ."IIO LEITE- Ora. 
Sr. Presidente, como havia eu de re
gressar ao meu país e, aqui, chegado 
e eleito deputado, topar na Câmara 
com um projeto que ia ferir rudemen
te a delicada sensibilidade lusa, e nf.o 
me pôr logo, de corpo e alma, senti
mentalmente, contra ésse atentado? 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Não 
conheço o episódio do discurso de V. 
Ex." e da acusação que lhe féz o en
tão Deputado Sr. Edgar Sanches. 

O SR. AURELIANO LEITE - A 
acusação foi feita em uma carta dêsses 
dias. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Devo 
declarar. pelà que tenho lido a res
peito, que não me convenci de que a 

língua portuguesa seja, no Brasil, lín
gua bra<ileira. 

O SR. AURELIANO LEITE - E 
V. Ex.• professor culto e nobre, é gran
de autoridade no assunto. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Muito 
obrigado. Desejaria, porém, deixasse 
V. Ex.• consignado no seu discurso 
como aparte {Ileu, que considero injus
tiça de v. Ex." confirmar a acusação 
de insinceridade ao Sr. Edgar San
ches, homem de ciência e de letras, 
cuja honestidade científica e sinceri
dade de convicções ... 

O SR. AURELIANO LEITE- Sim, 
de grande honestidade científica. 

o Sr. Aloisio de Carvalho - ... po
demos testemunhar e atestar. Consi
dero-me no dever de fazer essa ressal
va, embora me dôa considerar V. Ex." 
injusto nêsse ponto. 

O SR. AURELIANO LEITE- ... é 
opinião que V. Ex • tem e manifesta 
com a nobresa oue o caracterizo.. 
Aceito-a. mas peçõ licença para man
ter a minha. 

Sr. Presidente, desejo mostrar, em 
breves palavras, lendo trechos de um 
de meus velhos discursos, como enca
rei o projeto de ponto de vista linguís
tlco cu glotológico. 

"Sem querer eu de forma algumn. 
referir-me aos restos de línguas 
nborigenes que se praticaln nas re
giões extremas e lnhospitas da 
nossa terra. muito menos à língua 
geral dos paulistas, mencionada 

.pelo Padre Antônio Vieira e um 
dia dêstes invocada pitorescamente 
neste plenário, em proclamações 
mimiografadas aos paulistas, não 
posso furtar-me a esta pergunta: 
EJ..-:istirá de fato, uma lingua brasi
leira? 

Talvez que sim. Mas não é a 
em que falam os .':lomens educados. 
Não é a em que nós, l:>eputados 
do Parlamento, nos expr!m!mGS 
mesmo na intimidade. Não é em 
que oramos e escreqemos. Não é 
a com que convivem e conviveram 
os nossos maiores prosadores e 
poetas. Não é a em que se expres
saram Matias Aires, João Francisco 
Lisbôa. Santa Rita Durão, Gon
çalves Dias, Araújo Pôrto Alegre, 
Castro Alves, Silveira Martins, To
bias Barreto, Raul Poml)éia, Ber
nardo Guimarães, Macbado de 
Assis. Euclides da Cunha, Rui 
Barbosa, João Ribeiro, Raimundo 
Correia, Bilac, Coelho Neto, Silvio 
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de Al.Ineida, Silva Ramos, Amadeu 
Amara!, para se citar algumas das 
nossas maiores figuras mortas. 
Não é, enfim, a língua com que se 
edificou o nosso já considerável 
patrimônio literário. 

Mas é, excetuando as vozes pri
mitivas da Nação, é, aquele dia
leto caipira estudado por Amadeu 
Amaral. E outros dialetos regio
nalistas, é ainda a meia-Iingua do 
poviléo das cidades, o idioma cor
rompido, a fala vil, a gíria, o calão 
o caçange. Bem de vêr que cha~ 
mo caçange, não ao expressar da 
tribu livre dos Caçangas da Africa, 
ou ao que se pareça com as sua> 
vozes, mas a tôda Ungua, seja de 
que país fôr, mal falada ou escri
ta. Chamo caçange, como poderia 
chamar macarrônica, sem alusão 
ao que se pareça com o italiano ... 
Também, como nós, todos os ou
tros países modernos, formaram o 
seu caçange, paralelamente com a 
sua linguagem nobre. Já em Roma 
sucedeu a mesma coisa pelo ex
pressar plebeu que era batisado 
indiferentemente: rústico, castren
se, pedestre ou cotidiano. " 

Neste ponto do discurso, o Sr Car
los R:_eis, nobre r~presentante do Ma
ranhao, aparteou-me da seguinte for
ma: 

"0 Sr. Carlos Reis- Por aí V. 
~~- demonstrou, aliás, com erudi
çao, que tódas as Iinguas vêm do 
que se pode chamar caçange, por
que, a própria língua portuguêsa, 
que V. Ex~. está defendente bri
lhantemente, tem origem no latim 
bárbaro, no latim castrense no 
latim falado em arraiais ... " ' 

O Ilustre Deputado pela Bahia Se
nhor Magalhães Neto, então, contra .. 
aparteou: 

"Perdão! Latim bárLaro não é a 
mesma coisa que latim cus trens e." 

:E: acrescente!: 
O nobre Deputado pela Bahia 

tem :razão: c latim bárbaro não é 
a ~sma coisa que o latim castren
se .. popular... O latim bárbaro 
for a corrup~ão do baixo latim ou 
~aixa latinidade. que consistiu na 
I~ítação infeliz do latim clás
sico . .. " 

"Argumentar-se que o latim po
pular foi a lingua que no formi
dável império dos ocidente so
breviveu ao latim literário ao 
"Sermo urbanus", e que deu ori-

gem aos dialectos novílatínos, é 
desconhecer as razões que isso, de
terminaram. Como !:luito bem 
diz Eduardo Carlos Pereira, o la
tim literário exercia sôbre o po
pular uma ação conservadora, so
peando-lhe a índole genial do de
senvolvimento. Porém, tôdas as 
peius a essa tendência orgânica 
desapareceram quando no século 
V, aos golpes ferozes dos bárbaros 
do Norte, caiu em 4'16, o Império 
do Ocidente e se extinguiu a no
b!'eza romana e com ela a cultura 
do latim clássico. 

Não qu~i:ra o Parlamento Brasi
leiro ser o vândalo moderno que 
venha arrazar o nosso monumen
to linguístico, ntw deixando dêle 
pedra sõbre pedra. 

Da língua do poviléu brasilei
ro das cidades, que ademais não 
apresenta ur,Jdade, porque sem 
disciplina, é algaraviada. diferen
temente em cada região do país, 
só conheço um prosador de espí
rito que a pratica, de quando em 
quando apenas, o Sr. Mário de 
Andrade. Distinga-se esta de 
quaisquer dos dialectos caipiras, 
correntes no campo, na roça, mui
to mais da Iingua em que escre
veram romancistas regionalistas 
como, por exemplo. o autor dos 
"Corumbas". o nosso agudo 
.._mando Fontes ... " 

O brilhante colega Sr. Amando 
Fontes, estava entfio presente, e, para 
felicidade nossa. se acha hoje tam
bém entre nós. 

Depois de vários apartes, continuo: 
E', porventura, na meia !fngua 

explorada pelo Sr. Mário de An
drade que o mordente estilista. ' 
Monteiro Lobato, o qual aliás nun
ca a praticou e revela nas suas 
produções grande leitura de Ca
mílo e F!alho, diz residir o futuro 
idioma do :Brasil. 

Por Lobato assim se virá a con
jugar gramaticalmente o presen
te do indicativo do verbo subs
tantivo: 

Eu sou. 
Você é 
:f:Ie é 
Nóis samo 
Vocês são 
:f:les são 

Segundo Herbert Fortes, tantas 
vêzes citado nesta Casa, eis o pa
drão de uma construção na. língua 
brasileira: "Os filhos dos homem 
segue os exemplo dos pae." 
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Fiquem ai estas amostras a ti
tulo de curiosidade. O futuro a 
Deus pertence ... 

Mas positivamente não é tam
bém essa a língua brasileira que 
se deseja adotar agora no Pais. 

L!ngua nossa, apesar das tão 
apregoadas mas tão pequenas di
ferenças semânticas. prosódicas e 
sintáticas. é tanto a em quem pro
sela Camilc· como Euclides; tanto 
a em que ora Latino como Ruí; 
tanto a em que canta Bi!ac como 
Junqueira ... E essa se chama, se 
chamou e se chamará l!ngua por
tuguêsa. 

"0 Sr. Magalhães Neto- Vos
sa Excelência da licença p:tra um 
aparte? 

O Sr. Aureliano Leite - Para 
quantos V. Ex". queira dar. 

O Sr. Magalhães Neto- A ad.o
tar-se como verdade a existência 
da língua brasileira. perguntaria 
aos defensores do projeto qual 
seria. em nosso País, o padrão de 
bem falar. 

O Sr. Aureliano Leite - Per
feit3mente. Essa a grande, a 
maior dificuldade. 

O Sr. Ribeiro Júnior- O nobre 
Deputado acaba de propor a se
seguinte questão: qual o padrão 
da l!ngua brasileira falada no 
Brasil. Pediria a S. Ex". que se 
informasse qual o padrão da raça 
brasileira e se, não existindo êsse 
padrão, não existe, porventura a 
raça brasileira. 

O Sr. Aureliano Leite - Dei
xei demonstrada a tese no prin
cipio do meu discurso de que 
somos um conglomerado de raças 
a que chamamos politicamente 
raça brasileira, mas nunca tecni
camente. <Há outros apartes) . 

As diferenças semânticas no 
seio dessa língua entre Portugal 
e Brasil. quer quanto a sons e for
mas, quer quanto à significação, 
não se oferecem maiores que as 
variações entre sulistas e nortis
tas do nosso dilatado Pais. Se em 
Portugal. "borracho" é pombo. e 
llo Brasil, "bêbado"; se em Portu
gal, "tabaco" é fumo e, no Brasil, 
"rapé"; se em Portugal, "facei
ra" é '1 Can1e nas faces do boi", 
c no Brasil, "mulher casquilha"; 
no Rio Grande do Sul, "varanda 
é sala de jantar". e em São 
Paulo e no Rio, "é terraço ao pé 
da casa"; no Rio Grande do Sul 
e em Minas, "guizado é picadi
nho" e, em São Paulo e no Rio, 

é "cozido"; no Rio Grande e em 
Minas, "bidê é criado-mudo" e, 
110 Rio, é um utensílio de asseio; 
em 11inas, "chuliar" é costurar 
ligeiramente e, no Rio Grande, c 
"esperar, espreitar." 

Assim por diante. 
E se :ecorrermos à paciência de 

um frade para catalogar as coisas 
que em cada região O.o BrasU tem 
um nome diferente? Catemm al
guns exemplos, aqui, acolá: -'
Tangerina, em Siio Paulo: !)erga
mata, no Rio Grande do Sul; me
xeriqueira, no Rio e em !'.1inus. 
Aipim, em São Paulo; mandioca, 
e mMlnas; macaxeira no ~~arte. 
Moringa, moringue, quartinha e 
bilha: cada nome em cada região. 

As dissemelhanças prosód!cas 
entre Portugal e Brasil também 
não se oferecem de molde a con
vencer da diferença rigorosa das 
duas maneiras de expressões. 

Se no Brasil diz-se "peito. pe;u, 
morrer, etc.", em Portugal, "pa·ito, 
p'ru, murrer; em São Paulo. diz
~P mulhér colhér. naviu: na 
Bahia, colér', molér, navio. No Rio 
Grande do Sul diz-se Brasilr 
Sulr: nos demais Estados Brasil. 
Sul. 

Em certa região de São Paulo 
troca-~ totalmente o l pelo r e se 
diz sur, Brasir ... 

O Sr. Wanderlei Pinitr E 
mesmo scn1 o "r .. - '·Brasil", 
''su''. 

O Sr. Carlos Reis - E!:1 mi
nha terra, por exemplo, se diz: 

"Vou a carro". "vou a bonde", 
"vou em automóvel" e aqui se 
diz: "vou de carro, de bonde, de 
automóvel". São construções po
pulares errôneas. Aqui se diz: "eu 
quasi fui", "eu quasi vi .. , enqua.n
to que no Maranhãu se fa.la "eu 
quasi ia", ueu quasi via". 

O Sr. Aureliano Leite - V. 
Ex.• está a me auxiliar com essas 
considerações ... muito embora eu 
não esteja agora tra t:tndo da 
construção da sintaxe, mas sim 
da prosódia ... 

O Sr. Carlos Reis - Faço essas 
observações sem querer atribuir 
ao Maranhão maior cultura do que 
aos demais Estados. Devo. porém, 
dizer que o Maranhii.o procura 
aprimorar o modo de falar e de 
escrever. 

O Sr. Aureliano Leite - Es~ou 
de acôrdo com V. Ex.a, o Maro.-
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nhão -é chamado a Atenas do 
Brasil. 

O Sr. Ribeiro Júnior - Essas 
variantes prosódicas, a que o ora
dor se refere, não são privativas 
do Brasil. Em qualquer dos paí
ses· em que existe uma lingua le
galizada pela sanção dos séculos, 
essa düerenciação existe. Cito o 
caso muito conhecido dos estudio
sos o da diferença de pronuncia 
entre os irlandezes, os escocezes e 
os londrinos, ou legítimos brita
nicos, entre os norte-americanos, 
entre os franceses do norte e su
linos ... 

. 
O Sr. Aureliano Leite - Essa 

variedade de formas de expressar 
é universal, de acôrdo. 

o Sr. Ribeiro Júnior - Quan
do se estuda um padrão de lin
gua, deve-se analisar, não a dos 
latüúndios, divorciados da civi
lização, mas a da Capital. Ela é 
que é o padrão, tanto assim que, 
quando se pergunta a um inglês o 
que êle fala, responde: "I speak 
king English" - falo o Inglês do 
rei. Infelizmente não tivemos ain
da um Chefe de Govêrno, no Bra
sil, que falasse tão perfeitamente 
a lingua brasileira que pudesse es
tabelecer por si este padrão. 

O Sr. Aureliano Leite - Aceito 
com muito prazer a contribuição 
do nobre colega. Mas, continu:m
do, no Amazonas e Pará pronun
cia-se u o õ atono das palavras e, 
segundo outros, o õ tônico do vo
cábulos canõa, cõco, que os seus 

· filhos dizem canua, cuco. Em Per
nambuco, troca-se o lh por i forte, 
pronunciando-se maiada, ao invés 
de malhada, como em outros Es
tados, isto segundo a "Encyclo
pédia Internacional". Ainda na 
fonética de algumas regiões bra
sileiras, ao contrário de em outras, 
observa-se uma decidida tendên
cia para o iotacismo, ou seja a 
corrupção de e em i, como se vê 
nestas frases tão em voga: "Mi 
d& essa fruta. Qui diabo!" 

Muito mais brandas se apresen
tam as diversidades sintáticas, e 
isto pela liberaleza que nos trans
mitiu o latim. "0 português, afir
ma E. Carlos Pereira, é das lln
guas romanicas das quais mais se 
aproximam na liberdade de seus 
processos sintáticos aos da lin
rrua-mãe." 

Aquilo que a muitos possa, pois, 
parecer düerenciações sintáticas, 
não passará, na maioria dos ca
sos, do que se chamam tipos sin
táticos divergentes, autorizados 
pelo caráter e gênio da llngua, :!'i
lhos da riqueza, da ductilidade, da 
bizarria do nosso instrumento de 
expressão. 

Assim é que não apresenta gran
de importância a preferência dos 
portuguêses pelas formas analíti
cas das vozes verbais frequenta
tivas -estão a falar, estão a can
tar; ao passo que nós empregamos 
as sintéticas: estar falando, estar 
cantando . 

É também uma questão de so
meJC.os a desconformidade do po
sição dos pronomes pessoais na 
linguagem que aliás, bem rara
mente acontece hoje .. Houve, é 
certo, tempo longo, no Brasil, tal
vez o da quadra anterior à Re
pública, em que nossos melhores 
beletristas, tais como Gonçalves 
Dias, José de Alencar, Manoel de 
Macedo e os que os seguiram pri
maram pela hesitação nessa ma
téria. Uns morreram praticando 
as pequenas incorreções, outros, 
como Gonçalves Dias, que compôs 
em resposta aos seus censores as 
castiças Sextilhas de Frei Antão, 
se corrigiram. 

O Sr. Carlos Reis - Quanto a 
Gonçalves Dias, deve dizer que a 
cultura do grande lirico da minha 
terra era tôda portuguesa, porque 
viveu em Portugal, tendo-se for
mado em Coimbra, onde começou 
a escrever. Apareceu, primeira
mente, como dramaturgo. Escre
veu "As três graças", revelando
se poeta mais tarde. Criticado 
sôbre as suas poesias escreveu, en
tão, o trabalho a que V. Ex." se 
refere - as "Sextilhas de Frei 
Antão". - revelando profundo 
conhecimentO da lingua. 

O Sr. Diniz Júnior - O mes
mo sucedeu a Eça de Queiroz, que 
acusado de não escrever em ver
náculo, produziu "A ilustre Casa 
de Ramires", em que interpretou 
uma novela do mais puro qui
nhentismo. 

O Sr. Carlos Reis - Gonçalves 
Dias, tanto conhecimento demons
trou do vernáculo, que abriu as 
portas à escola do indian!smo. 
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Escreveu "Tymbiras·•, enriquecen
do a língua portuguêsa com vocá
bulos tupys. 

O Sr. Magalhães Neto - Ve V. 
Ex.a que ·a língua portuguê~a em 
nada impede o nosso nacionalis
mo. 

O Sr. Aureliano Leite - Muito 
obrigade> pelos apartes de VV. 
E:-::.:-~.s.. r::-ts vou retomar o fio se 
m~ pç;l"!l" .. item . .. 

Note-se que nesse outra tão 
complicado capitulo gramatical, a 
colocação de pronomes, uma as
sombraGáo para moços e velhos, 
não é possível seguir-se mais o 
raciocínio inventado pela imagi
nação da maioria dos gramaticó
logos, com as ccrebrinas regras 
de at!'ação das partículas - uma 
espécie assim de lei de Newton. 
ou, segundo a pitoresca imagem 
do autorizado proiessor Sr. Pau
Uno de Brito. "tal como a giboia 
atrae o inocente passarinho ... " 

O Sr. Paulino de Brito, em su
cessivos artigos _pUblicados, entre 
1906 e 1907, na "Provincia do 
Pará", combateu o Sr. Cândido 
de Figueiredo, João Ribeiro, e 
o próprio Rui Barbosa, mos
trando a êsses três "golias" da 
inteligência que o preceito do 
mínimo esfôrço, o qual, ao lado 
das duas outras leis glotólogas: 
a da fixação das tônicas e de 
analogia, presidem âs modifica
ções inconscif.'n::e~ c gr~-:1u:-~:s por 
que passam rcrmas e ;;ons. tam
bém disciplina e regula a colo
cação dos pronomes oblíquas. 

O Sr. Ubaldo Ramalhete 
Cândido Figueiredo, apesar de 
ironizar o português falado no 
Brasil, consignou no seu últi
mo dicionário copiosos vocábulos 
da língua brasileira, do português 
falado no Brasil. 
· O Sr. Aureliano Leite - Sabe 
V. Ex. a que não registrou todos 
os vocábulos usados no Brasil. 
Ninguém ignora que temos cen
to e tantos mil. Afonso de Tau
nay, por cálculo bem feito, de
mCJnstrou por a mais b que pos
suímos mais de cem mil vocábu
los que não foram recolhidos por 
nossos dicionaristas, brasileiros 
ou portug êses. inclusive Cân
dido de Figueiredo. 
O Sr. Ubaldo Ramalhete - Um 
escritor do Pará. cujo nome não 
me acode reuniu em uma memó
ria mil e tantos vocábulos cria-

dos no Brasil, colhidos todos nas 
obras de Rui Barbosa. 

(Trocam-se outros apartes.) 
O Sr. Ribeiro Júnior - O ora

dor se referiu a Paulino de Bri
to. Para Cândido Figueiredo, en
tretanto, Paulino de Brito não 
valia por um aluno de primeiras 
letras. Quem conh~ce as obras 
de Cândido de Figueiredo, sabe 
da surra. formidável c:ue deu nes
se pseurlo filólogo. 

O Sr. Aureliano Leite -. ·Não 
penso da mesma forma, nen. os 
ilustres Deputados. Tanto assin. 
que estamos debatendo êsse gran
de nome de Paulino de Brito. 

O Sr. Magalhães Neto - O 
nobre orador permite um contra
aparte ao Sr. Ribeiro Júnior? 

O Sr. All.reliano Leite - Com 
todo o prazer. 

O Sr. Magalhães Neto - O Sr. 
Ribeiro Júnior é, nesta Casa, o 
maior defensor da !lngua portu
guêsa, pois elabora os seus dis
cursos em português quinhentis
ta. 

O Sr. Aureliano Leite - Subs
t'revo o contra-:::.parte do Ilustre 
colega, Sr. Magalhães Neto. 

Peço licença para prosseguir. 
Assim, quando em Portugal e 

já aqui no Brasil, dizemos, por 
exempk antecipando o pronome 
ao verbo: Todos lhe falaram. 
Muito te lamento. Quando te re
tiras? Não te censuro. ao invés 
de: Todos falaram-lhe, Muito 
lamento-te, êle. é por uma eco
nomia de esfôrço. As línguas ro
mânicas caminham empolgadas 
,ela lei do mínimo esfôrço, pa
ra a oxitonação de suas pala
vras. Já se deu isso com o fran
cês. O nosso idioma dirige-se 
nesse rumo. E já está pelo seu 
gênio e caráter muito mais pró
ximo do termino que o italiano 
e o castelhano, onde ainda per
manecem abundantemente, tal 
qual o latim, os vocábulos ~sdtú
xulos ou proparoxitonos. 

Fenômenos regidos pela mesma 
lei constante observam-se tam
bém, mais em Portugal que no 
Brasil, na pronunciação das vo
gais, como fazem notar Pacheco 
da Silva e Lameira de Andrade. 
Dizemos imperador, corôa, etc ... 
Os portuguêses falam: imp'rador, 
c'rõo.. etc. 

Raça feita e de grande e assi
nalada energia, o português, com 
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a articulação mais rJ.de, m.ais 
decidida, mais vigorosa, aqueles 
fenômenos e suas leis são mais 
facilm'illte verificados no seio 
dêsse grande povo. 

Aqui no Brasil talvez por mo
tivo:; polares, agravados por um 
nac1onalismo mal compreendido 
ainda se pretende resistir a êsse 
arranco, a essa fôrça indomável. 
. O Sr. Ribeiro Júnior - Peço 

hccnça para divergir. .Precisa
mente a medula do nacionalis
..no e_stá ai, na !ingua brasilerra. 
A mmha opiniao. 

O Sr. Aureliano Leite - E' 
opinião respeitável, mas da qual 
discordo. 

Não vemos o que ocorre com a 
nossa grafia? Nesta altura do 
século, depois de um cinquente
nário de tentativas contra a 
anarq~a ~ para a sl.mplificação 
e uniflcaçao da escrita. não veio 
o nosso nobre constituinte de 34 
cxabruptamente, desobedecer a 
essa lei de economia, pretenden
do que se volte a grafar como na 
Constituição de 1891? 

Mas essa lei constante do míni
mo esfôrço reina no espaço e no 
cempo. Fracos,são os que desejam 
opõ_r-lhe obstàculos. Acabará ela 
ass1m os arrebatando 

O exp~~o por último, em tõrno 
d~ matérza dos pronomes tam
bem não jus1.ifica a mudança do 
n~me da no:Jsa língua, mas ex
plica uma certa dissimilhança pro
sódic_a . entre Portugal e Brasil. 
Prosõd1ca apenas, não sintática 
porque a colocação dos pronomes 
aqui ou ali, d~ntro da frase comÓ 
.;~ viu, também não constitui em 
ngo:::- uma variação de sintaxe. 

Parece assim que a lin"ua é 
comum, a d~speito de constante
mente )he. acrescentarmos nós os 
bras1~e1ros novas e copiosas .ex
pressoe3, (o 1lustre Sr. Afonso de 
Taunay, C?rno referi h:i pouco, 
fala em mms de 100.000) enrique
cendo com o nosso dinamismo de 
Po_vo em formação o seu pa~ri
moruo vocabular. 

O Sr. Carlos Reis- E' por 1sso 
q~e y. Ex.a vai perdoar as di\·er
ge!J-ClaS: em assunto de lil1gua. 
va1 ao sabor de cada um cada 
qu::l aceita o que lhe apet.cce ... 
(Rzsos.) 

O Sr, Aureliano Leite - Para 
se ter uma idéia clara do oro
gresso formidável de pala\·ras ·no
vas, feitas no Brasil, basta ~em-

parar o cálculo de Sr. A. Taunay \ 
com o minguado dicionário de 
brasileirismos organizado, 20 anos 
antes, pelo sábio João Ribeiro não 
colheu em tôdas elas, da autoria, 
por exemplo de G. Dias Alencar, 
A. Teófilo, J. Galena, Roti Car
vaL'"o. J. S. da Fonseca, França 
Júnior, Cornélio Pires, F. Távora, 
Inglês de SoUEa, mais de 500 vo
cabulos. 

Com lealdade r~conheço êsses 
fatos. Mas não v~jo nêles nenhum 
argumento a mais p:ua que se 
considere a língua diferente. 

Portugal irá talve.e: recolhendo 
os materiais novos com que va
mos avolumando o léxico. 

O Sr. Ribeiro Junior - A me
xistência de um dicionário da 
língua brasileira não prova de for
ma alguma a inexistência dessa 
língua. · 

O Sr. Aureliano Leite - Prova 
a sua inutilidade. Se houvesse 
necessi<lade clêsse dicionário de 
língua brasileira, já o teríamos. 
Temos, em compensação, dicioná
rios da língua portuguêsa, feitos 
aqui ou em Portugal, indiferente
mente. 

O Sr. Carlos Reis - Não te-
mos, na língua portuguêsa, um di
cionário prosódico. 

O Sr. Ribeiro Junior - O nobre 
orador conhece o vocabulário de 
Rodolfo Garcia: Juntem-se a êle 
os cem mil e tantos vocabulários 
a que V. Ex.a a!11diu e se terá um 
vocabulário da língua brasileira. 

O Sr. Aureliano Leite - Os cem 
mil vocabulários calculados pelo . 
Sr. Afonso Taunay já compreen
dem tôdas as palavras essencial
mente nacionais. 

O Sr. Amando Fontes - Não 
re!dstradas. 

O Sr. Aureliano J,cite - Não 
registradas em dic!onários portu
guê~es e brasil~ir·::>S. . O dicioná
rio de Rodolfo G:>.rcia é um vo
cabulário à parte. que nada repre
senta em face d~ v~ stidão do pa
trimônio d'J portuo:uês. 

O Sr. Carlos Rei~ - Se temos 
uma Academia de L2tras, enten
clo que também d~vi:lmos ter uma 
Academia de Pro~ódia. 

O Sr. Aureliano Leite- E' real
mente um descuido ... 

A língua. pois. apesar dêsse au
mento consid.crá1'eJ nas dimen
sões do seu vocabulário, mantem
se comum. vistn rtu~ não possuí
mos um dioion:'i~io à parte, para 
uso· privativo, ass!n'! .:omo não dis-



- 95..-

pensamos em o nosso expressar os 
têrmos genuinos. 

Conseqüentement€ há de conti
nuar a ser comum a denominação 
dessa língua. verdadeiro padrão c~ 
glórias de duas nacional.:dades. 

Argumenta-se com haver dentro 
do próprio Portugal um livro do 
Sr. Mata Assunção, que t€m '}sw 
título: Origens e orthografia da 
língua brasileira. Não o contesto. 
Mas êle deseja referir-se com cer
teza a êsse expressar do noss'J 
poviléu, que há pouco critiquei. 

Tod<!via, não e êsse o idioma a 
que se pret€nd~ chamar língua 
brasileira, mas sim aquele em que 
oram os membros ilustres do Par
lamento Brasileiro, e se compõem 
os livros e os jornais publicados 
no Pais, o que redundari.a numa 
expoliação inqualificável. 

O Sr. Frederico Trota, partidá
rio da língua brasileira. em abono 
da sua tese defendida no Legisla
tivo do Distrito Federal, invoca a 
autorida<ie do ProfeSj;or mineiro, 
Sr. Artur de Oliveira Rodrigues, 
que, em notável concurso recente, 
aborda as 11u:nerosas divergências 
existentes entre o linguajar de 
Portugal e Brasil. 

Mas é o mesmo professor citado 
quem reconhece, em parágrafo 
abaixo, que não se deve adotar 
imediatamente essas divergências. 
mas aceitá-las on reje1tá-las os 
mestres, confo~n1e o mereçam, com 
o pensamento n:J. língua e na Pá
tria. 

O Sr. Amando Fontes - Os fi
lógicos brasileiros. de 1910 para cã. 
filó!ogvs mod·~rnos. os que con:
preend·em meL'lor o estudo das lin
guas vivas. estão tendendo para 
aceitar tô3as as m:J:li'ficações cr...a
m.a<ias "vici-as de linguagem~ •. 
peles !iló!~gos rn:1i.s velhos, João 
Ri~!ro, po:- exemplo, pleiteando 
se chamasse de b:-asileira a nossa 
lim;u:t ... 

O Sr. "iíagalhães Neto - Não 
auoi~do. 
·O Sr. A nt~ndo Fontes - Está 

no s.2:1 liY!'n 1"Linr;ua Nacionsl"'. 
O Sr. lifagalhc!cs Neto - N:>v 

está. 
O Si. A1no.nào Fontes - Jo5.o 

Rib.e.iro che~cu. a àiz2r inVQcan<io 
o e;.:~mp1o C-e HJ;Jpert. que dese
java se c!1.::.:n1.~s2 a lin~ua nort::
amc::!'icana ·· sta ti~h languape · ·. 
que se n1uti:;s:~ :1 c::.1.?.vra ··port.u
guês:t" p:t.~·~-! ··h!·:>silcira ·•. 

O Sr. IViaoaZIH!es Neto - João 
Ribei:-o e3crC.v-2: "poder-se-ia di-

zer" e termina: "não vou até lá". 
O Sr. .1hn.cndo Fontes - Está. 

escrito. Mais ainda: Antenor Nas
centes, que é hoje o maior filó
logo brasi!ei•·o v!v~. a::.eita tõdas 
essas modificaçõ2s, corruptelas e 
pronomes mal colocados ... 

O Sr .• ";!agaihães Neto - Ante
nor Nascentes con12ça seu livro 
com estas palavras: "Nós somos 
um pais que não tem lingu::.: pró
pria''. 

O Sr. Carlos Reis - Chama de 
nacional e ac~ita, ne::s.as corrull
telas, os princípios das vozes exo
tõmi-cas da linguagem, q,uc muitas 
vêzes a modificam. Exemplo: 
"apiede" por •·apiad.e". 

O Sr. Aureliano Leite - Mas 
me deixem. por favor, os nobres 
colegas c-1ntinuar o meu pobre 
discurso, pois a hora corre ... 

Ora, os mestres à3. língua no 
Brasil, ou sejam. aqueles que pro
curam manejá-la com perfei
ção, repelem a maioria dessas di
vergências, acoimando-as de con
denáveis corrupções. O mesmo 
fenômeno se pasS!l. na Argentina, 
nos Estados Unidos, no México, 
no Chile, em Cuba e demais paí
ses d:J.s t:-ês Americas, onde o de
sejo geral é não se afastar do 
tronco das línguas repectivas. 

De mais a mais, tenho para mim 
que certos fatos d2 linguagem não 
seguem mais tanto o velho nor
te. Com efeito. a tendência an
tiga dos novos era fe;:har-se cada 
um denfro de su~s fronteiras. 
Isolados ur>..s dos outros, a fala 
que os separava ad.quir-i..a cada vez 
mais os seus caractoristicos pró
prios. A dialetação, mesmo dentro 
de certos extensos pa~es, apre
sentava-se muito mais possivel, 
uelo isohmento t distüncia em que 
Se \-i via.. Sirva d,e cxemplc o Bra
sil, com as suas áre..as quasi as
tronõmic-::: .. s. S·:!par:::.dos long3.men
te os Est:tdos, q:.::csi esquecidos 
uns dos outros. 

Hoje, poré:n, o rumo parece que 
cambiou. A tenêêr..d~ n10·dern3. se 
me afigura dianletral!nente opos
t-.'1.. Ai estão o rá.dio. a televisão, 
a aviação, o cir..err..:. o auton~o
vel e o que v:cr atr:is, a aproxi
mar C2..da V€Z n"'!ais cs países. a 
desin.sular cs pcycs. f!t!·~ nt.:.m cres
cendo, vãJJ pcrd~n':!o o seu rnisté
rlo, as suas originalid.ad-2s, as suas 
oeculiaridades. o seu pitoresco, 
num marcl1.3..1" par:!. a universali
zação, ou a internacionalização, 
tão temida das dotit~in.'l.s de Hitler 



-96-

e pela qual éste responsabiliza 
anres de qualquer outro motivo 
o gênio ou o espírito judaico. 

Nã-o afirmo um deS€jO, mas vejo 
e ouoo o rolar para essa direção. 
Podemos restaurar o acontecimen
to. nunca -impedi-lo, jamais ba:r
;rar-lhe definitivamente o cami
nho. Já se não mostra revestida 
da.s C<Jres de uma grande utopia 
a pregação de uma universal con
federação política .. Já reina :na 
terra. uma confede~ação espiri-

. tual ... 
Mas para quando essa confe

de:rsçã-o política ? 
Para daqui a cem, duzentos, 

trezentos anos. Mas nara um dia. 
Sejamos nacionalistas enquanto 

pu da-mos ser, mas não despreze
mos a verificação de uma reali
dade, remota embora. 

Srs. Deputados, a perp<:ctiva 
atual, e muito mais de amanhã. 
não zerá pois a dialetação, como 
no pretérito, mas o desapareci
mento de muitas línguas. 

Tenha-se aint'a em vista o fa.tor 
econômico. avassalando tudo, que 
impõe o idioma do pevo a que éle 
serve. 

O inglês, o alemão, e o caste
_lhailQ estão dominando o mundo. 
· A autoridade invo~aàa pelo S:;
nhor Trotta calca as suas c<mclu
sões em bas<es passadas. Ela não 
procttta ver o fenômeno de hoje 
e de amanhá, não localizou a sua 
possibilidade de um meio ambi
ente novo, num campo ;ivo. 
atua.lizado. 

Sr. Pr.esident-e, não encontro ar
gumento que autorize a munda.nça 
do nome da língua geral que fa
lam os b::-asileiros. 

Se apenas lusa nasceu ela, lusa 
~ntinuou desde o s~cuJo XlJ, que 
e a quanto "remonta a anciani
dacte do pátrio idioma, cujos pri
meiros documentos extraiu dos co
<tioes arquivaes João Pedro Ribei
ro", até no século XVI; dai por 
diante encerrada ess:1 fase que os 
filólogos chamam o ..ôegundo p.e
riodo ou o Período arcaico da lin
gua, em que as formas sincréti
cas determinadas pela incerteza 
e oscilaçã.o prosõdkas eram nu
merosíssimas, pois num mesmo 
documento escrevia-se: como e 
quomo, abaue e abate, furum e fo
ram. sua e sa, e assim numerosos 
outros vocábulcs; _encerrada essa 
fase em que a Jingu.~ chegou a. 
<:<>Illfundir-se no reinado de D. 

Diniz, até 1325, é:;:>oca dos cancio
nei!:os, com o dialeto gallego; 
dessa fase em que a língua atin
giu maior polimento. de 1. 400 a. 
1. fiOO com os cronistas Fernão 
Lopes, Gomes Eanes de Zurara e. 
Rui de Pina, seguindo Carlos Pe
reira, encarregado por D. Duar
te de poer em crónica as esta
aias dos reis, que antigamente> em 
Portugal foram: e isso mesmo, os 
grandes feitos e altos de muito 
virtuoso e de grandes Virtudes, 
el-rei seu senhor e padre"; uma 
vez fechado êsse ciclo do . portu
gues antigo, a que muitos chamam 
anti-clássico, surgimos nós os bra
sileiros, com os quinhentistas do 
século XVI que disciplinaram a 
língua., ao influxo do renazcimento 
das letras clássicas grego-latinas, 
elevand-o-a ao esplendor com que 
se ostenta hoje entre as suas ir
mãs. 

O idioma português, pois, do ano 
1500 de Nosso Senhor Jesus Cris
to, em diante, pertence-nos tanto 
quanto aos lusitanos. 

O Sr~ Ribeiro Júnior - Se exis
te a posse que V. Excia. sublinha 
com a autoridade que todos lhe 
reconhecem, eu lhe pediria. tra
dW<isse para êste plenário a se
guinte frase da Ungua Portuguê
sa.: Após o derriço, o impedido e 
a conversada foram recolhidos :, 
esquadra Dróxim<:.''. Isto é língua 
pottuguêsa. (Riso.) 

o Sr. Aureliano Leite- Pediria. 
licença a. V. Excia. p~a não 
fazer a tradução porque o tempo 
é eurto e eu pretendia acabar es
ta desinteressante peça oratória. 
(Não apoiados.) 

O Sr. Ribeiro Júnior- Von es
clarec~:r: 

"Impedido" se cbama, em Portu
gal a ordenança rnilitar. "Conver
sada" é nomara<ia. "Derriço" é 
o que na nossa linguagem vulgar 
se entende por "Azeite" ou namoc 
ro abastardado. "Esquadra" é de
legacia de policia. 

O Sr. Aureliano Leite - Trata
- se de originalidades existentes em 

Portugal como ern qualquer outra. 
parte ... 

O Sr. Ribeiro Júnior- Respon
do ao nobre colega remetendo-o 
ao rnais belo escritor portugues 
contemporâneo, que se . chamou 
Abel Botelho. 

O Sr. Magalhães Neto - (Dá 
Wll aparte.) 
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O Sr. Ribeiro Júnior - Pa~odi
ando o nobre Deputado Sr. Ma
galhães Neto. direi que discutir fi
lologia não é tão fácil como dis
cutir politiquice. 

O Sr. Aureliano Leite - V. 
Excia. diz isso por ver a dificulda
de em que estou? 

o Sr. Ribeiro Júnior Não 
apoiado. 

o Sr. Carlos Reis - Faço, até, 
um apelo aos nobres colegas, a 
fim de que deixem V. Exda. pros
seguir. Cada um deles, entrets.n; 
to, quer transformar-se em gala 
da peça oratória de V. Excia.. 
(Trocam-se novos apartes.) 

O Sr. Aureliano Leite - Sr. 
Presidente, peço a V. Excia. me 
mantenha a palavra. 

o Sr. Presidente - Está com 
a palavra o Sr. Aureliano Leite. 

O Sr. Aureliano Leite - Não 
pre~11damos desnaturar o nos
so idioma, desnaturando-lhe o no
me. Antes sig:amos o conselho do 
velho mestre de filologia, Wi!liam 
Whitnev: enriqueçamos a lingua
gem qUe nos foi transmitida. 

Mas, Srs. Deputados, derrame
mos os nossos olhos pa..-ra fora des
ta Casa, para a imensidade de 
nossa Nacão. De todos os lados 
vem justô clamor contra o pro
jeto. 

Sente-se no Pais a necessidade 
de um instituto de filologia, que 
reuna os espíritos de alta cultu
ra dêsse mr.gno assunto, a que a 
Universidade de São Paulo parece 
que vai agora dedicar -se. 

E já que refiro o nome da Uni
versidade de São Paulo, vou tam
bém reproduzir a opinião du no
tável cientist:t a ela ligado, Rebe
lo Gonçalves, recol..'1ida pela Agên
cia Havas: 

"Quanto aos sentimentos de na
cionalismo, que inspiraram o pro
jeto e que tem de me merecer, 
na minha qualidade de estrangeiro e 
hcsp~e. inteiro acatamento, falta
me o direito de comentá-los. Isso 
é matéria de que só brasileiros, de
vem ser juizes. Se me pede, po
rém, uma opinião cultural, tenho 
de declarar, como professor de fi
lologia, que a expressão "Lingua 
brasileira" é falha de bas~ sob vá
rios aspéctos. 

Porque está longe de convir á 
noção de "Lingua", que não pode 
sujeitar-se a arbitrariedades de 

designação, só por um idiom:1 se 
transmitir de um lugar a outro. 

Porque as alteraçf><~s locais de 
fonética, desde que sejam na maio
ria superfic:lis - como sucede na 
m8ior extensão da fala brasileira 
ou até r..o português de Portugal 
- desde que não tragam o desapa
recimento de muitos sons ou sis
tema amplo de novos fonemas, só 
pedem constituir dialetos ou fala
res. nunca uma Iingua nova. 

Porque a variedade dialectal bra
sileira, apesar de grande, não t.rou
xe, indeper..dêr..cia oficial nem fo
ros de cidade a um dialeto qual
quer, antes é sobrepujada pela ação 
da lingua normal, que se fala, se 
ensina, se mantem, embora, com 
vicissitudes, no fornal e no livro, 
e continua a ser essencialmente 
português. 

Porque não bastam, á caracte
rística de brasilianidade, as pala
vras de origem tupi, que lexica
mente só vieram enriquecer, não 
alterar, a lingua, e que fonetica
mente foram "Denominadas" por 
esta, não "dominadoras." 

Porque. se atendermos ao tipo 
médio de linguagem no Brasil, são 
insuficientes a mesm~ brasil:iani
dade quaisquer diminutas modi
ficações cie sintaxe. uma. outra. 
particularidade morfológica, algu
mas novidades na vari2.ção lexica!, 
poucas aquisições de vocabulário, 
inovações estas para as quais não 
faltam paralelas até na Metrópole 
do português e que não lograram 
pois abalar a contextura gramati
cal cio idioma - seu esqueleto e 
sua fórça vital". 

.. Que :::ão ,:eràadciras estas ra
zões - assevera 'J professor Rebe
lo Gonçalves - confirmá-1o-m por 
ce,·to, a ciência estrangeira, no 
caso de triunfar o projeto em Ii
tiglo. lVIostraria ::i.inda. ela mesma, 
que a expressão, ··lingua brasilei
ra" é inccmpa tivcl com a expres
sZo ··filologia portuguesa" ou com 
a sua equivalente "glotologia por
tuguesa. ambas cientificamente 
aplicadas ao estudo d:i língua no 
Brasil e no Império Lusitano. E 
mostraria, por tudo isso, que a 
lüeratura brasileira, professada 
em várias uni versidadcs européas 
- cultivada em Hamburgo Colo
nial, Paris, Lisboa - é impossível 
de ensinar sõbre uma base que 
não seja o português, aceite no-
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minai e realmente como sua ma
téria l:ngustlrica. 

"Mas isto c muito mais - con
clue o p~ofcssor Rebelo Gonçalvc~ 

- está já. afinal reconhecido. foi 
já sentido. f1U<l_ndo não afirmado. 
pol" fil6!ubc~;. escritores. professo
res c jornalistas ~ue felizmente 
se contam no Brã~ll em qualidade 
proporcional ao número. Se tal 
não succd<:ssc. nem se explicaria 
que em São Paulo, ao ser publica
do o meu projeto ào Instituto de 
Filologia, os votos de concordância 
visassem sobretudo. com sinceri
dade e calor inegáveis, a primeira 
- plana que concebi para o es
tudo da !ingua portuguesa". 

Medite-se nesta ~e=ena mas con
veniente opinião de um douto na 
matéria. 

Mas a falta de um instituto de 
filologia no Brasil. aquela nobre 
casa a quem mais cabe zelar déste 
assunto, a Academia de Letras, tão 
brilhante c tão útil. manifestou-se 
pela totalidade de seus membros 
presentes contra a idéia aqui em 
discussão. Não são assim só os vo
tos de Femando Magalhães, Gus
tavo Barroso, Laudelino Freire, 
Afonso Celso, Olegirio Mariano, 
Aldemir 'I'avares, Afonso Taunay, 
Cláudio de Sousa, Rodrigo Otávio, 
Félix Pacheco, Ramiz Galvão, 
Afrá..'1io Peixoto. Roquete Pinto, 
Otávio Mangabeira ... que impug
naram a idéia: foram todos os 
imortais presentes contra ela, to
dos fulmlnam a detestável lem
brança. Fora da Academia ... 

O Sr. Ribeiro Júnior - Eu pe
diria licença para por de salga a 
autoridade da Academia de Le
tras, nesse sentido, por isso que ... 

O Sr. Aureliano Leite - Éntão, 
V. Ex. a nega por e;sa forma; o 
único instituto do Brasil cõm au
toridade para dizer· a última pa
lavra sõbre o assunto? 

O Sr. Ribeiro Júnior - V. Ex.• 
não deixou que eu terminasse meu 
modesto pensamento. Nego, ou 
melhormP.nte, peço licença p~.ra 
discutir essa autoridade, por isso 
que essa mesma Academia não 
apresentou em público a única 
flámula que poderia recomendá-la 
a estima e à consideração dos--es
tudiosos que ser:ia a publicidade 
daquele vetusto dicionário que es
tá preparando desde ~1..."1 illo tem
pore", e que seria o marca inicial 
de nossa campanha, para a qual 

V. Ex? está concorrendo brilhan-
tissirnamente. • 

O Sr. A:treliano Leite - Muito 
obrigado a V. :2:(." Ni!.o encampo, 
entretanto, a censura de V. Ex.• à 
Acaàenlia de Letra~. que, no meu 
entender, tem prestado brilhan
tes serviços à lilcr·atura e à lín
gua. 

Fora da Acad~mia, dizia eu, a 
repulsa não se apresenta menor. 
Um dia dêstes me cairam sob as 
vistas períodos ve~mentes do es
critor, Sr. América Facó, comba
tendo e:qJansõ2:; jr;.cobinistas con
tra o idioma do Pais. Não resisto 
a tentação de relJrocluzí-los. 

"A ilus5.o n:.>litica, entre tantas, 
faz delir::JI os homens. 

Alguns sonham que deveríamos 
criar por nós mesmos, para uso 
imediato uma lín~ua exclusiva-

. mente brasileira. ~ •l Outra", que 
nos não c:xpuzesse a dúvidas e su
posições cstrang~iras como povo 
que falasse e c:;crevesse uma lín
gua de empréstimo... E imagi
nam que poderíamos forjar essa 
"língua Brasileira", que fõsse no 
dominio literário a afirmação de 
autonomia absoluta, apagando pa
ra sempre a possível suspeita de 
que a autonomia política não nos 
há emancipado - suficientemente 
na dominação portuguesa! Ati
tude anti-intelectual. Exaltação 
ingênua. Sentimentallid2.de mal 
orientada e auséncia de virilidade 
moral. 

Antes de tudo, nós· somos a no
va raça surgida da portuguesa, se 
é possível aplicar a designação de 
raça a qualquer dos conglomera
dos nacionais da Europa e das 
Américas, formado- cada um por 
elementos etnicos diversos; e es~a 
realidade implica na aceitação de 
tudo que dela decorrer. A nossa 
fõ~ça estará mesmo em querer e 
proclamar a verdade, em ~ de 
recalcá-la, como se a negação 
fósse capaz de suprimir o fato. 

Nossa. bem nossa, é ela, no en
tanto, a língua do berço, heraada 
e guardada pelvs criadores da Pá
tria Brasileira. Tanto quanto os 
portuguêses. contcmporãnec,s, nós 
temos o mesmo direito de nos em
ball:.r na modulação das suas vo
zes, guardá-la e zelá-la, como o la
ço mais forte da coesão de per
sistência histórica do Brasil. 

Por tôdas as suas vozes sensa
tas também faJou o imprensa desta 
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capital, coadjun.da por quase todos 
os jornais do Norte, Centro e Sul 
ão Pais. 

Vivaldo Coroaci, c:ue aqui no 
Rio é um dos espíritos exponen
ciais do jorn:1lismo brasileiro, que 
resume de certa forma o pensa
mento· de wa maioria, assim se 
expressa em certo ponto de um lon
go e fulminante libelo: "0 argu
mento invoc2.do pelos autores da 
peregrina idéia, de que no Bra.sil 
foi incluído no vocabulá.rio da lín
gua um grande número de pala
vras que não se usam em Portu
gal, não se mantém de pé em fa
ce da filologia. Nem as própris.s 
variações dialetais são bastantes 
para constituir uma língua dis
tinta. O que caracteriza a dife
renciação entre dois idiomas não 
é um punhado de divergências no 
vocabulá.rio usual. E' a estrutura 
dos mesmos. O fato de em Portu
gal dizer -se "talho" e no Brasil 
"açougue", de lá. chamar-se "mer
cearia" ao estabelecimento que cá. 
se chama ~·armazém", empório 
ou "venda" conforme as regiões, 
não é bastante para distinguir duas 
línguas, como não o é o agrupa
mento de vocá.bulos de origem tu
pi com que enriquecemos o di
cionário. 

De São Paulo. do Diário Popular, 
tão caro ao meu coração, vem és
te grito de nacionalismo: 

"A língua brasileira é mais um 
dêsses subterfúgios para determi
nar confusão. Invocava sob os aus
pícios do nacionalismo. a sua fi
nalidade secreta é exatamente o 
oposto, porquanto se trata de des
truir o vínculo mais forte das vã
rias circunstâncias nacionais." 

Se voltarmos um pouco ao pas
sado, topamos logo com a alta au
toridade de Joaquim Nabuco, di
zendo em célebre discurso, qunndo 
fazia na Academia de Letras o 
elogio de Maciel Monteiro: "A lín
gua portuguêsa há de ficar per
petuamente pro-indiviso entre bra
sileiros e portuguêses. 

Antes. já afirmara o preclaro 
pernambucano que a língua é um 
instrumento de idéias que pode e 
deve ter urna fixidez relativa." 

Tudo precisamos empenhar pa
ra acompanhar os trabalhos dos 
que se consagram em Portugal á 
pureza do nos," idioma, a conser
var formas genu~, caracterfsti-

cas, lapidárias da sua grande épo
ca." 

Quase na mesma quadra, Olavo 
Bilac, o emé1·ito idealista da po
tência e coesão da nossa Pá.tria, 
justamente quan:io mais se acen-· 
dia em seu peito o fogo b:-asi
lianista, expressou-se, rcverenc:an
do alinguagem vc:·n2.cula: E' indis
pensável que, constantemente, se
já defcndi.do e protegido o nosso 
idioma. Já disse um dia, e to
dos compreendem e professam: o 
máximo probl~ma da formação dll. 
nossa nacionalidade é a assimi
lação dos clementes advenas. qu<:> 
estão fecundando e enriquecendo 
a nossa terra. 

Porém mais do que êsse trecho 
de prosa, canta o soneto conheci·· 
dissimo, que a chave de ouro dês
tes versos encerra: 

.. Arr..o o teu vlço agreste c o teu arom3. 
De virtens selvas e de oceano largo! 
Amo-te. 6 rude c doloroso idioma, 

Em que da voz mo. terna ouvi:- meu f!lhot 
em Q.UE' Co.mões chorou, no exílio amargo, 

O génlo sem.ventura c o amor sem brilho.'~ 

Depois da voz de Bilac, qual
quer palavra a mais do orador, nes
te parâgrafo, desafinaria a tecla. 
sublúp.e. 

No aspecto político. comecei por ci
tar uma frase do nosso antigo compa
nheiro, Sr. Levi Carneiro, quando en
trevistado pela imprensa, a propósito 
do projéto de língua brasileira. 

O Sr. Levi Carneiro limitou-se ares
ponder isto: 

"0 projeto é inteiramente ino
portuno. Há cem anos para traz 
ou daqui a 500 anos, seria razoá
vel." 

E prossigo: 

"Apresenta-se de uma sensatez 
ài;;na de publicidade esta op:nião. 

De fato, Srs. Deputados, daqui 
a remotos 500 anos, é possível, 
embora pouco prová.vel. que a 
n0ssa lbgua haja mudado tanto 
da de Portugal. que se impon'la 
também a mudança de nome. 

Daqui a 5CO anos, quando bran
cos, amarelos, negros, mulatos, 
caboclos, mamelucos, cabor6s e 
cafuzos, que somos hoje passar
mos a s2r simplesmente brancos, 
ou chamados brancos, aí sim. êsse 
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falar multi:t;.onne praticado e::r; 
tódas ··as· 'direções de nosso ?.ü:. 
talvêz também se tenha fu:tàid~ 
numa só língua. a. linguagem. bra
sileira, se::iio se deixar absor\'~:· 
de vez p:b. lin~ua português:t, cn1 
tô:-no da C1t:al tõdas essas diferen
tes vozes · i;r::!.v:t.:J.m, o quo. ta:·~·~z: 
constitua a hipó~ese m;;?' ;Jro~·á-

...,e~z qualquer for-~gora, toão: 
é n1uito cedo. Nã~(e~i:~e an12..lg~~
mação no B:-asil, na hora pns~n
te. mas un13. t::.l Ou qual juxta
posição, quer na variedade ü~ t~
pos raciais pu~os ou ecléticos, quer 
na variedade de falas secunQ.á:·k·,.:, 
que circundam a língua portLi.
guêsa. 

E~'l verdade, Ja desapareceu do 
nosso jolklore poético e isso 
constitu: de c~rta forma um índi·· 
ce de que a mistura ou a absorção 
se vai operando e conseqüente
mente se !i:1alizou a juxtaposicão 
das linguas ";:mras" aquêle en
tren;.ear tão comum d~ versos t:..l
pis e afric<J.r:.os com versos pcrt.u-
6Uês:s Já não surgem mais aq11C
las trovas recolhid:1s. umas pe!o 
General Couto de Magalhães, der
radeirv PresideDte da provínc~a de 
São Paulo, outras por Sllvio Ro
mero, esta, por exemplo, em que 
o africano alte~·n:t com o pcl't11-
guês: 

"Você gost::t àe mim 
Eu gosto de você; 
Se papai ccnsent:r, 
o· meu bem, 
Eu me caso com você ... 

Alê, alê, 
Calunga, 
J1fussunga, 
Mussunga ê ... " 

ou esta cut:a, em que o tupi 5 :._ 
cntre-sacha com o português: 

"Te maneie: um passarinho, 
Pr;,tuá miri pu f é~
Pin~adinho de amarelo. 
Iporanga ne iané". 

E seguindo eS$3. marcha, que s~ 
dirige mais para absorção do qu~ 
para o caldeamt:nto, contempla
se na hora presente êste quadro 
eloqüente: a lingua portuguésa 
sõbrc-pairando, no Brasil, a todos 
os dial:tos caipiras, a todos os re
gional!smcs, à fala vil, ao calão, 

à gtr!a, como uma verdade:ra :ia
g ua geral à o Brasil. 

A língua portuguêsa, ligeira
mente n1odificada, grandemente 
enriquecida, mantem-se soberana, 
em juxtaposição, ou melhor. em 
alta-posição ã.s f2.las s::!cundárias 
que lhe gravitam em tôrno. 

Não bulamos ago~a. Srs. Depu
tados, com o nome à a lingua. DE:i
xcmos iEto para os pósteros de 
~qui a 500 anos. sz fôr o caso. 

De outro lado. há um õécnlo 
p:tra trás. quando a no.,:;a "lacio
nalidades ai<1do. s·zntia em si por 
assim cUzcr a seiva nw.tf'rna, 
quando. nem bem cor·:o~Cl;J o Eeu 
cordão umbilical, quase tudo no 
Rio d·e Ja:1eiro proviera = lJrovi
~ha dJ R=ino, pois com efsito por
tu[';u~s e~a o Impera lor, po:rtu
guésa qu.:tse tõda a '·L )D':l militar, 
po:-tuguêscs eram qua..;~ todos os 
estad'stas. os funcionádo> púl~ilcos, 
os comerciantes, os urotissionB.ls 
liberais, quase todo:; "' gêneros 
e utensílios ncc·;ssá ... i.:;!- à vida, 
portuguêsas as próp:-ia~ id.é:as. en
fim, português era q·,.J.>e ::.tdv, -
o que aliás não se dava tar..to em 
alg:1mas das nóveis províncias 
bastando invocar Sco Pau.lo, 
quem Oliveira 111arti1's Já afit ou 
ser muito antes o '11-tlior jo de 
nacionalidade ão Bru "l. 

_anos passados. admitia. 
se reccmend3. vam tôd· 
dências que nudc;~~ 
pa~a o dista~·c'amenLo 

as provi
C..J!~ tribuir 
::h antiga 

metrópole. 
Assim ta!11bcm a fala, na bUa 

denominação, deveria passar a 
chamar-se língua br:1sileira. 

Não foi s·cn~.o por um sentimen
to de fundo verdc-amarelismo. 
que tocava ãs lindes do jacol:>!nis
mo, que brasileiros ilustres da 
quadra da nossa emancipaçãu po
lit:ca renunciaram os seus nomes 
da família portuguêsa e foram 
buscar apelidos inciigenas nas trl
bus, montanhas e árvar·:s peculia
res à a América. 

Lembre-se, por exemplo, de um 
notável baiano: Francisco Gom~s 
Brandão, depo:s Vi~onde de Je
quitinhonha, que prcscrev~ra de 
sua assinatura a parte Gom~s 
B~andão, substituindo-a por Gé 
Ac~:iaba Montezuma. 

Gé, como ensina v a o sapie:nte 
Capistrano de Al:>reu, é o nome de 
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um dos cinco ramos fundamen
tais dos selvícolas brasileiro~. 
Acaiaba cham:>-se uma nossa a:·
vore. Montezuma. um dos rei:; 
aztec~.s. 

S2, há um século, se chegou ao·· 
sim a. repudiar até apelidos de fa
n1ília todavia rcs!)Citou-se, p-eh 
fõrça do tradocionalismo, a de:lo
minação da Iín~ua, não vingandc 
a iniciativa em contrário de .Jo&c 
Clement;::: P ~reü·a. DeLo.co·\4 de PX
plodir assim naquela époc::., de ~Y.
cusada pai:,ão brasiliamsta, quul
qu2r interêsse político capaz :!e 
deit:u por terra aquêle nome r1e 
um lustro de séculos. 

Por que. hoJ2 ? ~ue razões de 
Estado, que razões de ordem v~
liticas surgiriam no momento, que 
mereçam perturbar o estudo dos 
sérios assuntos financei:-c~ e e'"'O·· 
r:ômiccs de que o Parl:tmento t;m 
de cuidar. neste atropei"do f1::a! 
de nessa sec-unda sessão legislativa? 

Eu concebo que a Ar6entina. o 
Uruguai, o Chile e demais R2;;í:
blicas sul-americanas, u1nas en
tra:ldo pelas outras a àentro atra
vés d; um expressar comum. pc
dessem pensar nLti-1:1 Engua q•.10 
ao menos no dístico separass-e n.iu:.s 
xssas nações ums. das outras. Ma~ 
o Brasil. demarcado a fundo n ~ 
continent:, há cêrca de 6.000 nú& 
de Portugal, com c:m anos e pico 
de emancipaçiio, pretenderá por
v-entura arrecear-S::! d? qualq11~= 
influênc:a lusa, m~smo de lc :1g~. 
capaz de apot~~::tr a sua soberanin. 
ou pertu:-bar a sua política inte-::
r..a ou externa ? 

Alegar-se que, rotulando o no,'
~o idioma língua brasileira, va:ucs 
consolido:- mais a nossa :1ad01~~. 
lização G tra;rés da f.ScoJ.u prilnári~ 
que ensinará a criança di!od€ c 
rc5'cler de sua inteligência a ;·êc 
tudo brasile!ro, tudo verde-ama
r~lo, dizer-se isso equivale ::iepln
ravelmont~. por cutro gume, ?

quere:· decepar de uma vez ti<' 
nossa tradição t:sse · n8me cem. ,.) 
qual priv.?.mos desde mais de oua-
trocentos anos. . . · 

Enccndo. ao cc:-.t!·ário, que pr0-
C?J"ando r:1anter. tanto quanto pos
SlV·Zl, a lmgua. na c5sência e 1:0 
ti.istico, é que mantemos e reveren
Ciamos a nossa nacionalidade 
Língua é nacionalidade, d'z Max 
Nordau, no seu livro ParC!doxos, 

já por mim citado ncs~a Casa. 
Já esc:-eveu :!l;;uém àas noss:~.r.:; 
n1a:is caras pCl'!as, se não m:= er.
ga:1o, isto v:m numa das g:amátJ
cas à o grande João Ribeiro: -
"Quando mn p:tis tem a li>~~ua 
co!"rompida ó porque o :-.l!l-4 povrJ 
perdeu o seu caz-âtc: na~h•=1al". 

E aí ::ne.smo s~ invoca E: ri. de 
Amicis: ··si dice che l'ucm'o vale 
per quello che sa; ma vale anche, 
in gTan parle, per coTno .'>C. dire 
fJ!lCllo che sa". 

Os Estadcs Un:àos. muito n~a.is 
nacionaliàad.:! du que nós. chan1~un 
ao seu idiom.2, apesar à3.3 .::ilc·:·ê~l
ciações prosód!cas. semânti.:a~ ou 
s:ntáticas. Zingua inglêsa. E' c 
que me v ~n1 de d::;-:larnr, em cart~\ 
gentil, de que a tr::.àicioolal "G~
z~ta de Noticias" jã deu public:
dade. a Emb:lixaàa Americana. 

Ocicso não seria invocar neste 
passo o p~:-a1clisrr!u do:::; rcnônle
nos hlstóricus do B!."3.Sii e Est:1dos 
Unidos. Já o cscr:lc:· BJ.tista Pe
reira. sob a sugestão do juris
consulto norte-·a!ne!"i:J.nc Jam(·S 
Brown Scott. quê aqui este
ve como. r c p r c s c n ta n t e d'; 
s~u pais, escrevea u~-n ensa1o acêr
C8. das afir.idad~s do[.: dois povo:;. 
Pc:rtcn:en1 a ê~se ~:·:t b:llho est2.~ 
palavras: 

"Ambos ccntclnpo:-âneü~ de n::ts
ciltlc:l.to; a1nbvs rccebc::c.:::. uma 
terra inexplc:-ada: ambos sujdtos 
a um ju;:;o rn~::tropclitana. ~ .. mbos 
ob:-ig~dos a criar as prinl~:r;:,.s ri
qu~zas com o brztço nes~·u: ambos 
forçados :1 CDltqtüstar o ·:er:-it".irlo 
dos abo:-í~enes: J.!n!Jos constituir!.
do nações ilne:'!.sas: an1iJos p:!:od'-!
tos de u:n c:J..ldcainelttn de raças, 
Brasil e Estadcs Unidos tinhara 
cJ.e form~r-sc e:n basr.; anáiot:as. 
senão ide:1 ticns. N~o é o.:stranhá
vcl que a nossu e\·o!u:;ão, de ca
ráter :rresistivelr.rlcnte àiver~o da. 
européia. apcs~r d~ sem2lhanç3.s 
apare:lt~s dev!do ao regim.:: mo
ná:-quico. est3.bekcess2 em nossas 
duas viàu.s analogias, pasmo.sas 111.1. 

aparência, m~.s naturais n:-; !'U!1-
do. Estranhável. é ao contrário, 
que não esteja vulgarizado o pa
ralelismo que domina o, fe~ême
nos históricos dos dois país~.;". 

Diante d:s~a tese, que eu ~epu
to conv:nccntcmente defendida 
pelo ensaísta, se há exe:np1o a 
buscar em plaga estranha, i!r.ite-
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mos a União American:x., que se 
orgulha do idlOina inglés eii..1 que 
&e exprcs~am os seus efi:.i.e~tbsi
mos filhos. 

O Sr. A '"ando Fontes - :'.1clitos 
espizitos e:!1i:::::::tcs dos Estad::;.s 
Uniàos. cr..tre c.'l qua:s ~!2r..ke!"1, 
propõe:n sC~ chame à línglla. ali 
falada "s3 tisth language·· " não 
"english 1:-ll::;t!ag-e". Ofic~a1men.tP 
é a li!lgua inglêsa, mas já há es
critm·es e romancistas, dentr1 os 
quais n.lf;uns que João Ribeiro cita 
e que são parUàârios da n1udan
ça de denominação. 

O Sr. Belmiro de Medeiros -
Ah ! E' e"tão .. por isso, que S'ê 
quer mlrdar r~qui. também. E~ o 
velho es:)irito de imitação 

0 SR. AURELIANO LEITE - E' i,r:
possivel que, dentro daquela na
ção imensa, não haja também 
quem pens-e conforme ·a autor do 
projeto da lí.:lgua brasileira ... 

O Sr. Amando Fontes - i'or
tanto, n:io se pode dizer que não 
haja protestos. As correntes DL" 
vas dos Estados Unidos protestam, 
querendo se chame "statish lar.
guag-e" ao inglês ali falado. 

0 SR. AURELIANO LEITE - Não 
afirmo que ali não haja protestos. 
São, todavia, vozes d'spersas. E a 
carta da Emb:üxada Am~ricana, a 
que referi, h~. pouco, é decisiva: a 
língua da nobre nação é 0 :ngles. 

O Sr. Carlos Reis - Em quase 
todos os últimos grandes autores 
norte-americanos V. Ex.a encon
trará a nota: "Traduzido para o 
americano", em vez de "traduzido 
para o inglês''. 

0 SR. AURELil.KO LE:rn: - Não 
estou dizmdo que nos Estadr,~ 
Unidos seja inteiramente 1L."1ân:me 
a prática da teoria que sustento. 
Acred!to na contribuição que os 
nobres colegas me trazem, isto é. 
da existência de qnem pense de 
maneira idêntica à do autor do 
projeto. 

O Sr. Carlos Reis - Ainda há 
poucos d:as, o nobre Deputado 
pelo Distrito Federal, Sr. Jú:io 
Novais, que é incontestàvelmen:e, 
Ullia grande cultura, me mostra v::. 
llvros de grandes autores ame
ricanos, com a mesma nota: "tra
duzido para o americano". Esti
veram em meu poder aqui, ju:;
tamente para evidt:nciar essa ques
tão. 

0 SR. AURELIANO LEITE - Não 
contesto a V. Ex.a. A taquig:-a
fia reg:strc o aparte do nobre cc
legJ. 

O Sr. Magalhães Neto - A ver
dad~ verdadeira é a seguinte: 
Vamos ter a língua portuguêsa fa
remos a ter a língua porLuguêsa fa
lada no Brasil. com o titulo d~ 
língua bras:leira. o que seria a'.Jso
lutamcnte ridiculo. 

o Sr. Carlos Reis - Não acne 
Soja tiio rid:culo como dlz o r:obrt' 
Deputado pela Babin. Consi1e::-o 
o português falado em P.;.-zu:p.l e 
o falado no Brasil com d:fe;:caça:; 
tamanhas. que se podem compa
rar às que existem entr~ c ~spa
ilhol e o portu~uês. 

·--; SR. AURELIANO LEITl': - Inf<:>r
mo ao meú :lustre cole::;a que 
abordarei esta face mais J.diante, 
no meu discurso. Tmha p9.cién
cia de esperar ... 

<Trocam-se numerosos apartes.) 

0 SR. PRESIDENTE - Atenção ! 
Está com a palavra o Sr. Depu
tado Aureliano Leite. 

O SR. AU<tELIANO LEITE - A Ar· 
gentina, que possui em seu terri
tório fala idêntica à de todos os 
seus irmãos sul-americanos, menos 
o Brasil, não denom'nou o idioma 
do pais língua argentina. · 

Respondendo pressurosamente à 
carta que nssse sentido diri&l ::;.o 
nobre Sr. Embaixador Ramon 
Cárcano, a brilhante figura aecla
ra textualmente: "No conozco crn 
my pais ninguna ley o ":iecro;:to 
especial" que denomin-:: nueotro 
idioma". A miss:va, em tómo da 
qual a "Gazeta de Noticias" bor
dou apreciados comentários, esti
ra-se em outras considerações. 

O Sr. Amando Fontes - Vossa 
E.'Ccelência sabe q~e a língua fala
da na Argentina se chama "lin1;ua 
nacional''. 

0 SR. AURELIANO LEITE - Mas, 
nãc há. naquele país amigo >ei al
guma especial que lhe dê es~a 
denominação. 

O Sr. Amando Fontes - A d~
nominação de algumas línguas fc! 
fixada por decreto. 

0 SR. AURELIANO LEITE - Não 
conhEço caso algum, e pediria ao 
nobre colega que me apontasse c 
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pais que fêz decreto esp-ecial d:m
do dencminasão à sua língua. 

O Sr. k11'..ando Fontes - Te,·ei 
-oportunida ::!e de fazê-lo, quando o 
projeto descer ao plenário. 

O Sr. B:Jl;niro de Medeiros - E' 
:a mesmn. questão de se pretenC:.t:r 
fixar ort.:;r;rafia por decre:.o. Co
metemos ê~se ridículo na Gontit:
"tuição. 

0 SH. AURELIANO LErTE - Do 
pleno acõ:C:o com o nobre colep;a 
Sr. Bcim'ro de Medeiros ... Mas. 
retomando o meu fio. A própria 
Espanha, a t•e!lla e tradicional 
Espanha. não tem língua espa
nhola, mas sim castelhana. 

Srs. Deputados: Não queiramos 
merócer a p~cha de volúveis. Se
jamos, ao contrário, conservaoo
res, no que é sensato. Nome não 
.se muda. Cria-se com o f a to, o 
individuo, o animal ou a coisa ... 
Apelido no\'O só se atribui ao que 
então nasceu ou se formou, ao 
que faltava donom:nação própna. 
A nossa lir ... gua c0r..tinua a mesn~a. 
como pois àar-lhe nome nov[• ? 
O rótulo estranho não alteraria a 
substânci::t. Que resultado políti
-co, teórico ou prático, nos advi~·ia. 
dessa infeliz mudança? Confes
semos que ela não oferece obje~i
\tos razoá ve~s. 

O Sr. Adelmar Rocha - O no
bre orador afirma que o nome não 
se muda. O Brasil, entretant-O, 
:reve o seu mudado três vézes. 

0 SR. AtmZI.IANo LETTE - Um 
abuso não justifica outro; e se o 
Bras:l mu:::ou de nome isso foi há. 
400 anos, foi no tempo "m que o 
Brasil não passava. de uma hi
pótese .. _ 

O Sr. Carlos Reis - O ilus~rc 
~radar sabe perfeitamente que m:. 
própria grafia da palavra Bras\1 
tem havido a ma!or controvérsia: 
sõbre saber se Brasil deve ser es
crito com "s" ou com "z". O 
-grande mestre Capist:-ano de 
Abreu tinha até ódio de quem es
-crevia Bras:! com "z". 

0 SR. AURELIANO LEITE - Não 
:;6 Capistrar.o. ma5 muitos outros 
ilustres e acata dos mestre:;. 

O Sr. Amando Fontes - Quando a 
Ungua ga!êga passou a chamar-se 
:portuguêsa, as diferenciações entre a.s 
duas, creio, eram menores que as atu-

almente existentes entre língua brasi
leira e língua portuguêsa. 

O SR. AURELIANO LEITE - Não 
apoiado. Coteje um trecho da língua 
portuguêsa do sé{:ulo XIII com um 
cut::o de Camões, c acabará me di
zendo qu-e a difC:rença ainda é de 
se notar. No século XIII já e1·a en
t:r:eta.nto línGua português3. 

O Sr. Amando Fontes - Quantos 
milhares de vocábl.!!cs do tupi-guarani 
e do africano existe1n r..a língua bra
sileira? Dezenas à e r.nill~arcs. 

O SR. AURELIANO LEITE - Lín
gua não é 'roca bulário. O v oca bu~ário 
está para a sintaxe de uma língua. 
como o tijolo para a obra. Não ad!
anta ter milhões de tijolos ·se não 
souber construir com ê!es. A alma da 
língua reside na sintaxe, no processo 
de construção. Isso é que é língua . 

O Sr. Amando Fontes - Que acon
tece com o imperativo dos verbos por
tuguêses? Na Jingua portuguesa o im
perativo é tirado das segundas pessoas 
do singular e do. plural do presente 
do indicativo. Entretanto, na língua 
br-asileira é feito com o subjuntivo: 
faça você, façamos I!ós, façam vocés ... 

O SR. AURELIANO LEITE - E' 
modismo. Não afirmei que as línguas 
são perfeitamente iguais, há pequena 
diferença. Mas não admito que se 
caracterize a língua portuguêsa, fa
lada no Brasil, c:lmo língua brasileira. 

O Sr. Amando Fontes - Não é a 
mesma coisa quando se diz: "enaugo 
as mãos na toalha" e "enxuga a:o. 
mãos à toalha''. 

A colocação dos .-.onomes, por 
exemplo, segundo João Ribeiro, à ma
neira portuguêsa, tem uma significa
ção; e, à maneira brasileira, outra. 

O :SR. AURE!.J:ANO LEITE - "Me 
diga" ou "diga-me", é diferente? A 
língua port~;guêsa, com sua riqueza é 
herdeira direta do latim e admite tudo 
isso. 

O Sr. Amando Fontes - João Ri
beiro àiz que nunca se pede dinheiro 
empresta.do usando da forma: "em
presta-me cinqüenta cruzeiros" e sim 
·'me empresta ... " 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Vossa 
Excelência dá licença para um apar
te? <Assentimento do orador) . E' a 
questão do "me deixe" e do "deixe
me". João Ribeiro acentua que a 
nossa língua é mais terna no falar. 

. tanto que nós ::tizemos "me dê", "me 
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deixe··. E "me deixe'' é muito m:lis 
su:<ve do que "deixe-me". A expres
são está até em sonetos, em lí..~gua 
portuguêsa, de poetas brasileiros. 

O SR. AURELIANO LEITE - E' 
esta a concepç:lo de João Ribeiro; 
e!."a assin1 que João Ribeiro via o 
caso da lingua nacional. f:le nunca 
f c i p:;. rtidário da língua brasileira . 
Fala. incidentemente, nesses modis
mos, nessa riqueza de linguagem tra
zida pelo Brasil ao patrimônio da 
lingu.a portTiguêsa. Língua portUfft.lê
sa n;;.o é só um patrimônio de Por
tugal, n1as táo nosso come dêle. E' 
um condominio. 

O Sr. Amando Fontes - João Ri
beiro n?.o deu ao seu livro a denomi
nação de "língua brasileira", mas de 
"língua nacional", estabcleL:endo, já, 
a diferença. 

O SR. AURELIANO LEITE - Vos
sas Excelências estão caluniando a 
memória do grande sábio João Ri
beiro, que não teve essa intenção. 
Defendeu. até a última hora, a lin
gua portuguêsa; suas gramáticas. das 
mais perfeitas, são "da lin;;ua portu
guêsa ··. Nunca vi João Ribeiro de
fender a lingua brasileira; falava, sim, 
da contribuição que o -linguajar bra
sileiro podia levar ao grande patri
mônio, ao grande condominio da lín
gua portuguêsa. 

O Sr. Arnando Fontes - Não é 
linguD.jar, mas a língua que escreve
mos. V. Ex.a está falando para uma 
assembléia de brasileiros. mas, se es
tivesse diante de uma assembléia 
portw;uêsa, teria de modificar a re
gência. o sentido dos vocábulos e. 
ainàa. a nrosódia. 

O S1·. Nestor Duarte - Também 
vemos isto aqui na Assembléi:l, quan
do falam um paulista. um baiano, u..'n 
sergipano, :nn mineiro e um cearense. 

O Sr. Soares Filho - Contesto! 
n:'\r. se nota absolutamente qualquer 
diferença. 

O Sr. Am~ndo Fontes -Do Depu
tado Altino Arantes. quando falou em 
Portugal. disseram que falava um 
português com sotaque italiano. No 
entanto. ainda na semana passada, ti
vemos o prazer de ouvir seu magní
fico discurso, e todos o entendemos. 

O SR. AURELIANO LEITE- Não 
argumentem Vv. Ex.ns, em assunto de 
tanta importância, com episódios hu
moristicos. Isso revela falta de me
lhor argumentação. 

No meu velho discurso, citei exata
mente. João Ribeiro, cujas intenções 
estão sendo deturpadas. 

O Sr. Beni de Carvalho - Vossa 
Excelência me permite um aparte? 

O STI. AURELIANO LEITE- Pois 
não. 

O Sr. Be:ti de Car::allzo - Eu es
taria inteiramente de acôrdo com 
V. Ex." se, reaL'11ente. as autoridades. 
portuguêsas em filologia consideras
sem que também falamos a lingua 
portuguésa. Eu teria muito prazer 
nisso. Acho, porém, que V. Ex.a, com 
a cultura que possue . .. 

O SR. AURELIANO LEITE - Não 
se deixe V. Ex.a levar por teorias que 
não podemos aceitar, de modo algum-

O Sr. Beni àe Carvalho - .•. Vossa 
Excelência, com a cultura que pos
sue, a meu ver não pcderâ negar au
toridade aos homcn3 que acabei de 
citar. 

O SR. AURELIANO LEITE- Mas 
Ê's~es homens não se manüestaM!n 
~obre a língua brasileira; falaram in
cidentelner..te no assunto. sem escre
ver monografias em prol da Engua 
brasileira. Não há propriamente de
fesa, não há exnme particular, espe
cifico da matéria por parte dos filó
lcgos citados por V. E::.n. 

O Sr. Beni de Cartal!!o - O Se
nl1or Gonçalves Viana defendeu uma 
tese perante a Faculdade de Letras 
da Universidade de Paris. 

O SR. AURELIANO LEITE - A 
tese era sõbre lingua brasileira? Sob 
que titulo? 

O Sr. Beni de Carvalho - O titulo 
do trabalho é "Esquisse d'une Dia
lecto' ogie portugaise ·'. 

O SR AURELIAI'!O LEITE 
D~ língua portuguesa. O próprio ti
tulo é ccntra a argumentação de V. 
Ex.~~~ 

O Sr. Beni de Carr;alho - Eu de
s<:j.ui!'l. que V. Ex. n me permitisse 
cor..chlir o :-aciccinio. 

O SR. AURELIANO LEITE 
Dasculpe-me V. Ex.n. 

O Sr. Beni de Carvalho - Gon
çalves Via.lla cita diversos dia.ietos. 
que dencrnina uW::-ama:-ino5, como o.s 
da Guiné, do Timor, de Ceilão, da 
Malásia portu::;uesa, e inclui, então. 
o dialeto brasileiro. E quando se re
fere a.o dialeto brasileiro, diz te:l'tual
mente "portugais du Brésil ou àrési
lie1l." Desejaria que portugueses. 
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{:OillO Gonçalves Viana, Adolfo Coe
lho, Teófilo Braga, Leite de V2.scon
=los, Mendes dos Remédios, tcdos 
dissessem que falamos português. 
1.1as êles dizem que falamos U::l dia
leto. 

O SR. AURELIANO LEITE 
Já disse, rcpo:ldendo a um aparte, 
que a língua portuguesa não é só dos 
portugueses; é um condomínio de por
tugueses e brasileiros. Portanto, é 
imua.triótico da parte da& nobres co
leias ficar com a opinião de filólogos 
portugue-ses. se por acaso existirem, 
a. :hvor da língua brasileira, abando
nando os filólogos que cuidam da filo
logia no Brasil. 

O Sr. Tavares d'Amaral - A con
<:lusão a que chegam os filólogos por
tugueses decorre da conceituação de 
dialeto. l!:les conceituam dialeto co
mo maneira diferente de falar a lín
gua portuguesa nas várias partes do 
Reino. :Oessa conceituação :muito 
ampla é que resulta a conclusão dês
ses filólogos. Dialeto não é isso. 
(Trocam-se apartes entre os Srs. Ta
vares d' .4.maral e Bení de Carvalho.) 

O SR. AURELIANO LEITE 
Não posso abusar da paciência do 
Sr. Presidente e da bondade com 
que está permitindo que me alongue 
em meu discurso. 

Senhores Constituintes, :reproduzindc 
aqui esta longa parte do meu discur
so, mostro-vos que soube encat-a.r o 
projeto também do aspecto linguis
tico. 

l?rocurei, pois, 1>er no assunto :ma.is 
que um simples conhecedor de oitiva. 
Não procede, assim, o que asseverou, 
pe!o nobre "Jornal do Brasil", o nosso 
querido se<:retário Oto :Prazeres, in
teligência e veneno concentrados em 
minúsculo frasco. 

l;; do aspe<:to político cuidei .igual
m.ente da matéria, come~ando por ci
t~ a opinião a :respeito do emL"lente 
Sr. Levi Carneiro, meu dileto ami· 
go .. 

Mas. Senhores, não desejo terminal 
êste discurso sem vos :mostrar que, 
se o projot.o não vingou, há 11 anos. 
mui.to menos o pode1·á agora. 

Aparelhado realmente como está o 
Brasil, no momento, com entidades 
especialistas do assunto, em especial, 
o Rio de Janeiro e São Paulo, é a 
êsses centros de estudo que devemos 
solicitar co:nseL'los e alvitres a res
peito, a G!es é que cabe falar com 
competência do aspecto científico da 
QUestão. 

E e.::sas enti.daC.es, quer a Academia 
de São Paulo", já se manifestaram 
escandalizadas ccrr. essa tentativa de 
batizar com nome diferente o rico 
idioma em que nos exprimimos. 

Já foi. ou vai ser pedida n inserção 
merecida nos A:!ais da Assembléia do 
alenta-do parece!' da "Academia de 
Filo!ogia do Rio de Janeiro". Foi as
sinada por. entre outros ilustres téc
nicos, os Srs. Alta mirando Pereira, 
Alcides da Fonseca, Alvaro da Silveira. 
Artur de Almeida T o r r e s, Clóvis 
Monteiro, Silvio Elias, Júlio Nogueira, 
Manuel Said Ali e Al1tenor Nascentes. 

Antenor Nascentes foi, por sinal, na 
campanha passada, partidário da lín
gua brasileira. Retroce-deu, depois de 
estudos que fêz. Hoje, é adepto fer
\·oroso da língua portuguêsa. 

Por outro lado, ouvi há pouco, do 
Sr. Oto Prazeres, que êle está ficando 
sõ no assunto, porque tõdas aquelas 
figuras que o cere2.ram no mon1enta 
da apresentação da emenda já deser
taranl eLa luta. Isto é um born sinal. 

Já o Sr. DeplJ,tado Altino Arantes 
leu, nesta Casa, z. carta também a 
!'espeito do assunto firmada Pelo pro~ 
fessor Otoniel Mota, um dos luminares 
pau!i. ... tas da g!otologia, o qual sati:-iza 
com fino humo!' o wojeto. 

Aliás, de todos os c2ntos do pais 
chegam protestos contra o atentado 
pretendido. 

Já vos demonstraram a sem razão 
da emenda, tá.zendo-vos ver que a sua 
repulsão se impõe, debaixo de tõdas 
as faces examinaàas, as eloquentes ora-. 
ções dos ilustrEs constituintes Luiz 
Viana Pillw, Tomás Pontes, Munhoz 
da Rcx:ha e Tavares do Amaral. 

Já a imprensa, 1-:a. sua maioria qua ... 
litativa e quantitativa, deu a sua opi
nião em contrã:-io. 

Já também a Academia Brasileira 
de Letras, como então. s~ manifestou, 
agora, inteiramente C.e~faYorável à 
idéia. 

Que mais poderá restar dessa te.nta. 
tiva, de novo capitaneada uelo senho1· 
O to Prazer e~? · 

Nz.da, zero. 
O Sr. Toledo Piza - Pemo oue a 

entenàa não ,~isa muãar a dericmi ... 
nação. 

O SR. AURELIANO LEITE 
Equivale a isEo. E' Ul'11;<. emenda ma~ 
nhosa, que tem por objetivo a mu~ 
dança do nome da língua. 



-106-

O Sr. Tolec!o Piza - A emenda 
sugere o estudo do problema. 

O SR. AURELIANO LEITE 
Tenho pz.ra mim qu,e a emenda fra
cassou a:1tes de vir ao plenário; não 
chega:á a têrmo. 

FalEmos sem eufemi=mos, com tôda 
a rudeza desta fort-e língua portu
guêsa, condcminio de Portugal e de 
Bra.;il: a cmen:la abortou. 

A indesejável língua brasileira só 
poC:erá existir qu2..;1do, consoante lem
bra o acatado Professor Said Ali, fôr 
possível traduzir para ela as obras de 
Rui Barbosa, Ms.chado de Assis, Eu
clides da Cunha e O la v o Bi!ac. 

O Sr. Toledo Piza - Daqui a du
zentos cu t:ezentos ::no'. 

O SR. AURELI!'.NO 
Tr-ezc1:1 tos, quz. t:-::centcs, 
anos ... ou nu.:.1ca! 

LEITE 
quinhentos 

Então, decret:mos sem pit:dade a 
existência da lmgua brasileira. 

Mas até lá. usem~.s conio nossa, que 
tambfm e por todos OS direitcs, U<e
mos e dela n~s crgulh2mos, a "úl
tima flr-r do Lácic, inculta e bela". 
(Muito bem; muito bem. Palmas. 
O crador é ,;h:a-mente cumprimen
tado.) . 

( Du;·ante o discurso do Senhor 
Aureliano Leite, assume a. presi
dência, o senhor Lauro Montene
gra, 3.0 Secretário, a qual é, pos
tC?-:.anner:.te, rcassumida pelo Se
nhor Melo Jl,'cna, Presidenre) . 

O SR. PRES!DENTZ- T.sm a pa
la\'::~ 0 Scnhc~ Dolur de Andrade. 
orador inscrito. 

O SR. DOLO R 1-E ANDRADE .. -
Sr. Presidente, n:;.sLa altura dos e<tn
dos feitos em tôr:tc do projeto cons
titucional, venho ··" mhém contribuir 
com minha pal;.cvrrt abordando por.
tos que repute c3c,:ncio.is. 

Aqui, ilust:-es -~ 1rla!nentarcs. ve-
lhos e novos. acà-;r.umados a honrar 
e enaltecer C:.3ta t:!iJun:l. fizeram, o Jr 
a.ssiill dizer. :-c;;:~.ro.s severos. AlgUns 
considera1n o no.\;so p:-ojeto como 
ret.rógado, ;oeacic!1á:-;o; o L t rD s, o 
acus:.m õc !a!!1:.J. :::. dentr-e ê!es, desta
co o ilustr~ D2i)tl~~tio Freitas Caval
canti; pois. tic:vE:-r~~ cogitar de proble
mas que, na O;Ji::üão de Sua Excelên
cia, era mi~tc;: figurasse na Cons
tituição. O nobcc parl:lmentar fêz ci
taçõe~. co:nparuç&~s do nosso projeto 
com a Ccnsti tuiçào de México, com '' 
da F!":tnça c a::; d~ outr~~s países. Aindn 

outros oradores, via de regra, 
sobem a esta trib<J!1a, ~nendo desde 
logo paralelo da viela b:asileira com 
a do povo norte americano. Divirjo 
dêstes. sobretudo. 

Precisamos, ao f~zer esta compara
ção, verificar a fo:-mação daquele povo 
e a nossa. Ali, Sen..'10r Presidente, 
formou-se uma nacionalidade de gen
te, que vinda da Europa apertada, 
sem . terras, sem meios de trabalho 
ingressou no No·:o Continente de Co
lombo. Eram na maioria inglêses que 
emigravam para América. E ali, vive
ram em plena liberdade. O Estado 
foi quem fêz conquistas para se or
ganiza:-. Ao contrário, a nossa forma
ção é diversa. porque nossa colont
zação veio de ou•.r.ts ori!(ens. Fomes 
educados de I!t!>,neira diferente, em
bora por europeus. 

O que não podemos negar, poré>n, 
em absoluto. é que. proclamada no 
Brasil a Repúblic:l. a 15 de novem
bro de 89, nossa primeira Carta Re
publicana foi ins~~rada na Constitu!
ção Americana. qu~ :tbda hoje vigora 
e resiste a tõdas "·' criticas. 

Sr. Presidente. dit.ds essas palavras. 
quero, como declarei a princípio, des
tacar as emendas que iulg-uei do m~u 
dever apresentar. oon~ribuindo assim 
com o meu conc11r>o desvalioso (não 
a.poiados), mas sincero. nesta Casa, 
para que se faça ·Jma Constituição à 
altura do moment J e dos nossos de
sejos. 

Uma delas ê a :;.qui::-.:·:: 

"Durante t:·:in~.a n:1os. como !n
denização diret~. a contar ào 
exercício de 1847. !ic~ a União 
obrigada à en!re<;a anual de um 
têrço da arrc~:tdaçiio. qu<' obtiver 
dos rcsp'ctivns :êrrit::l"ios Fe~e
rais, aos Est::'..dcs c!~ que foram ul
t:mamentr: desn-;trn.'.):-ad.os". 

Parece, à. p::-hnei:J. vista. uma. 
emenda, que p~di fõsse incluída 
nas Disposiçõ8s T:r .. ;-;5:tórias. de ne
uhum valor. 

Acredito. Srs. Co,-,,titu·ntcs. que isso 
nfi.o mer-eça lro·p<>r~.á~~b .para a vita
lidade dos r;~::md~:; :;':<::~dos: todavia, 
é preciso q·u~ a A~~emb!éla. volte 
suas vistas para o futuroso Mato 
Grosso. Com a form:.(;.o dos dois r .r
ritórios, de Guar;oré ? r!e Ponta l?orã. 
o E~tado oerdeu t:~ t.io:~~ de suas ren
das. Hojê, est:uia c~::1 · ~ milhões de 
cruzeiros. 

O Sr. AdeZmar Rochc. - Fol o mais 
p:-ejudicado dos E~:::.::!::s. 
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O SR. DOLOR DE ANDRADE -
V. Ex." diz uma \'Crdade. Peçc e 
chamo a ate!1<;5.o da Casa para os seus 
orçamentos: 

Cr$ 

Para o ex·:rcício de 1942 20.689.587,50 
Para o exercklo de 1943 23.225.500,00 
Para o exercíc'o de 1941 22.381.678.70 
Para o exercício de 1945 25.307.955.20 
Para o exercício de 1946 28.258.296.30 

Ora, Sr. -PrC;:sidentc, com a rccdLa 
nestas condições c pela forma como se 
praticou a mutilação no terrltórlc 
matogrossense, devemos proclam:tr, 
bem alto, desta tribuna, que êsse fato 
resultou em c~tabelecer quase um go
vêrno de ficção ~r.' Ma to Grosso. 

No memento o Estado Juta para fazer
face aos seus encargos ou às respon
sabilidades adminístr:ttivas; não pode
rá dêste modo, desenvolver-se com o 
ridículo orçamento que acabo de ler. 

Assim é, Srs. Representantes, que o 
golpe dado contra o Estado visaria 
talvêz, antss e acima de tudo, con
duzi-lo àquela situação n que alme
jam alguns divisionistas brasileiros. 

:f:les encaram . o problema sob o 
ponto de vista cientifico, estudando a 
redivisão territorial do Brasil. Por 
essa forma, Mato Grosso deveria, en
tão, constitu'r-se de três grandes ter
ritórios: o Territó:·io de Rondon. ca
pital Cuiabá; o Território de Deodo
ro, capital Cácens. incluído ai o atual 
Território d~ Guaporé; e o Território 
de Ma to Grosso. capital Campo Gran
de, abrangendo b sul do Estado ,la~. 
em p:J.rtc, forma o Território de Pon
ta Porii. E' o plano do Cor:nandal;tc 
Dutra C:a Forrseca, já publ:cado e co
nhecido. 

Os T• rrilórics lerbm meios de so
breviver, porque se 1na.ntêm à custa 
da Un'iin; sé-.o os cofres feder:us de; 
todo o Eras:! que os socorrem. 

Ai11da ontem. ::o calor dos debate-s 
em tõrno do TerrHório do Iguaçu, 
tive oportnniróad, dr. ouvir o a pane, 
se me não cnga:1o do Deputado Sr 
Hugo Carneiro. no qu:o.l o DepÚtado 
Gomy Júnior afirmou que só ali o Go
verno despcnde c.tua.rcnta milhões de 
cruzeiros, por aao, ou ácspendeu at~ 
agora. 

Ch:o.mo. port:~'1tO, n a tençiio dos s~
nhores Constituintes e de quantos ago
~a c;lCs:!jam à!striJ:tir um pouco QJ; 
JUStiça acs p('f!UC!1os, p.J.ra aue volten. 
com simpati:t as suas vistas para nossa. 
emend::t. de vc'z qve sà assim s-erá pos
SlVel sobreviver Nf..ato Grosso, ou de-

senvolver-se e :o:·nar-~e uma unidade 
com algum prestígio, ainda que lu
tando com grandes dificuldades. 

Outra emenda, Sr Presidente, que 
ofereci ao estudo du Casa, ê a que 
~e refer-e aos direitos ~cciais: 

"A üno3.o. os Estados e os Mu
nicípios são obriga-dos a reservar 
até 211% dos emprégos públicos, nas 
respectivas capitais, para os estu
dantes pobre>, dur:•nte o curso 
universitário.·· 

É certo que o projet.o. no mesmo C9.
Pilulo dos Direitos Sxi:lie, tratando do 
amparo :":i.s famílias de prole numerv
sa, par:ce que, imphcit3lncnte, inclui 
&sse dispositivo. 

Não farei cavnlo d~ batalha, nesta 
Assembléia, senão para que, na Cons
tituição ou no têx:o d01s íeis ordiná
rias, se possa contrmp!:tr êste pre
o~ito. Não é preciso, t:stau certo, es
tender-me em maiores considerações 
em tõrno do a:;sunto, que considero ·
palpivel, c salta mesmo, aos olhos de 
quantos n1e ouvem. 

É justo que os estudante.; pobres do 
interior do Brasil possam ~ir para as 
capitais, que disponham de universida
d~ e, ai. com o auxilio verdadeiramen
te concreto do poder público, se lhes 
facilitem os meio de tirar o curso ci
entifico. Poderão argumentar alguns: 
isso traz inconvenicnt;;.; para os pró
prios estudant~. ou para os profes
sores, em virtude do:; hrJr:irios nas es
colas. Responderei, <entre:anto: os em .. 
prêg~s destinados a~)s que id2alizam 
frequerit::tr o curso universitário <le
riam os r:dstentes nos Correios e Telé
grafos e noutras repartições públl
cas, concili:Jnào os horários. Os estu
dantes que percebes:;em 500, 600, :m 
l. 000 cruzeiros por mê:'. poderiam com 
o auxílio de suas f::.:n:!i:1.s pobres ou 
reme-diadas, trab:i.lllar e. ao mesmo 
tempo. conseg!.lir essa g:·:-tnà(: aspira
ção que toei os· n6s, q:1e !G!l'las estudan
t.f!.1 }J~Jbres, tt:!!no::;. qu::l a de alcançar 
o gro.u cientifico, ou :~~·:~'lico. 

O Sr. Alde Sa?npai() - V. Ex.:~. 
tc;n razC10. !~ Urt1a ctn<·:J..:!:t, rcalmcn
t) de ,..,.raY"dO 'lk'ln":• •")..,;a] A ral-
t;' de i~1s~;:u~ã~ n~o• ... Br;~Ú· ê ·um dos 
1notivu.~; elo no:::~:o a~ra.~o social, que o 
not.re ora.clor quer ccrrigjr-. 

':> SH,. DOLOR D!!: p_;.JDRADE -
Agr,uicç<J o ap:trte ele V. Ex.a, sobre
tud.o vindo àe ilustre prn~essor. que, 
corri brilho, represcr~t:-t Pern~mbuco. 

Out;ra emenda qu·t.! a.~n· .f;entei ao 
Projeto, ccn1o vários (:olt:~.a.s o fizcramJ 
refere-se ao cn.:-Jitu!o do:~ . -__ -.laicípios. 
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Par:ce-n1e que, nu:-.ca. no Brasil, se 
reuniu uma Assembléia tão cheia d~ 
vontade de trabalhar para o bem do 
munl~lpio, c~mo a atual. 

Diz o art. 126, parágrafo único do 
Projeto: 

"0 Prefeito poderá ser de no
meação do Govêrno do Estado, on 
do Tt::·ritório, no município da 
Capital. nos de água,. naturais 
quando beneficiados pela arlmi
nistração est::.dual ou federal e 
nos em que se situe base aérea ou 
pôrto de importância militar". 

Ofereci emenda, suprimindo a úJti .. 
ma payte. A Constituição de 1891 não 
cuidava do assunto; foi a de 1934 que 
deu o primeiro passo para sacrifi
car. para amortec'r - digamos. as
sim - ésse entusiasmo dos munici
pes, permitindo nomeação de prefei
to para as Capita:s. Foi, também, a 
Constituição de 1934, quem p~rmitiu a 
realização de eleições indiretas dos pre
feitos. sendo certo que isso se pratica
va em alguns Estados. f: o que se lê no 
art. 13, n.0 I: 

.. a eletiYidade dos prefeitos e 
dcs vereadores da Câmara, po
dendo aquêle ser eleito por esta". 

.. ~ 1.0 O prefeito poderá ser de 
.nomeação do Govêrno do Estado, 
no mruücip:o da Capital. e nas es
tâncias hidro-minerais." 

Rompeu. assim, aquêle grande prin
<:;ipio da Carta de 1891 - o respeito 
a autonomia municipal. Aliás, desde 
o Império, os artigos 167 e 169 óa 
9onstituição consignavam o respeito 
a autonomia ãos munlcipios; todos 
êles tinham direito de se governa' 
sob o ponto de vista econômico. E:a 
presidente nato dos Conselhos Muni
cipais aquéle que alcancasse maior 
>·otação nas urnas. Era, 'anualment~. 
consideraào prefeito ou intenden!e 
do município, numa forma in
direta, quem fôsse eleito pelos pró
prios camaristas ou conselheiros, salvo 
engano. 

A Constituição de 1934, como pri
meiro passo, permitiu a nomeação de 
prefeitos para as capitais dos Estados. 

O Projeto atual vai mais além ... 
estabelece, no artigo que acabei de ci
ta;r. faculdade para nomeação dos pre
feitos nos. lugares onde se situe pôrto 
ou base aerea de importância militar. 

Ora, Srs. Constituintes, êsse final 
do. ~ispositivo ê muito vago, muito 
elást1eo. Teremos, assim, no Brasil, 
uma porcentagem bem considerável, 

de municípios, embora não tenlla ainda 
feito estatística, que irão fz.talmente, 
em face dêsse dispositivo, perder sua 
autonomia. 

Admito a intervencão municipal 
nos casos de grave inSurreição e de 
guerra, sendo o comandante da praça, 
ao mesmo tempo, administrador da 
comuna. 

O Sr. Toledo Piza - Não será pre
ciso, porém, com isso, ferir a auto
nomia municipal. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE
Perfeitamente. 

No caso de comoç:i.o ou guerra, po
der-se-á fazer a intervenção, se a au
toridade estiver prejudicando a m!lr
cha das operações, ou por qualq:Jer 
outro motivo, sem mais indagação. 
Não podemos, porém, consentir que 
vingue princípio diverso. 

O Sr. Lino Machado - E' um dispo
sitivo intervencionista. 

O SR. DOLO R DE ANDRADE -
Exatamente. Não obstante os esfo::
ços do nosso ilustre sub-Iider Depu
tado Prado Kel!y, na grande Comis
são Constitucional, S. Ex.• foi venci
do. Não importa, porque o plenário 
é que há de decidir. E' claro qu~ 
não estamos, com êsse gesto, negan
do siquer nossa necessária contribui
ção em defesa da ordem e da lega
lidade. 

O Sr. Lino Machado .Quando 
V. Ex.3 se referiu aos Constituintes 
de 34. poderia ter salientado que êles 
respeitaram, pelo menos. a autonomia 
do Distrito Federal. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE -
Bsse ponto, ilustre colega, constitue 
matéria controVErtida. Não quero to
car nesse assunto, porque seria muib 
longo. para discuti-lo desta Tribuna. 
Há duas grandes correntes: uma fa
vorável à autonomia do Distrito Fe
deral; outra, que o considera municí
pio neutro, e onde reside o Chefe da 
Nação. D.li duas razões em que seus 
adeptos, ou pelo menos os defensores 
desta corrente, se arrimam, para sus
tentar a ncmeuçã:) do Prefeito. 

O Sr. Li no M'achaclo - Fiz a refe
rilncia, porque V. Ex. a atacou os Cons
tituintes de 1934., pelo fato de terem 
retirado a autonomia aos municípios 
das capitais. Pretendi somente render 
homenagem i.queles Constituintes. 
Quanto ao Distrito Federal, respeita
ram sua autonomia. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE 
Essa situação era anterior. 
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O Sr. Lino Machado - Era ante
rior e foi respeitada. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE -
Compreendo, agora. o aparte de Vossa 
Excelência e retifico o meu argu.
mento, neste ponto. 

Peço, portanto, a atenção dos Ilus
tres cole;;as quando da votação: aten
tem bem sõbre o final do disoositivo 
contida· no art. 126. pará;;rafo ú'nico do 
projeto. O preceito é importantíssimo 
e. por isso mesmo, o assina o desta 
tribuna. No momento preciso, devemos 
reagir contra semelhante atentado à 
autonomia municipal. 

Se não me engano, existe emend:t 
da bancada mineira da U. D. N., 
mandando suprimir a referência às 
estações de águas. 

O Sr. Antônio Feliciano - Observo 
a V. Ex.• que apresentei emenda su
gerindo, até, a supressão integral do 
dispositivo, porque entendo não exis
tirem diferenças entre as capitais e 
cidades do interior e as estân<:ias hi
dro-minerais, para que umas tenham 
consciência cívica plena e outras es
tejam subordinadas a essas restrições. 

O Sr. Jurandir Pires - Acresce que 
é nas capitais que se encontra o grau 
cultural e cívico mais adiantado, de
vido à elevação do nível econômico 
désses lugares. 

O Sr. Toledo Piza - O espírito 
m unicipalista a que o nobre orador se 
refere e domina esta Assembléia, é a 
reação natural contra o Estado Nov0 
que liquidou completamente tôdas as' 
franquias municipais. fazendo o mu
nicípio retrogradar at~ aquem da co
lônia. 

O Sr. Juranà.ir Pires - Perfeito. 

O SR. DOLO R DE ANDR.li.DE -
Agradeço aos ilustrados Representan
tes os apartes em defesa da minha 
tese. 

Passo ao capítulo do Poder Judi
ciário. Da mesma forma que outros 
colegas, apresentei emenda no sentid•) 
de ser criado apenas um Tribunal 
Federal de Recursos. 

Hesitei, por questão de princípio, em 
aceitar essa inovação do projeto. Devo 
declarar à Casa, que tenho minha 
independência, como todos os meus 
colegas têm a sua. votarei, do ponto de 
vista doutrinário, de acõrdo com o 
que a minha consciência, a minha 
formação, ou a minha convicção de• 
terminar. 

O Sr. Alde Sampaio - E:sse é o 
ve!"dadeiro sentido democrático. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE -
:Muito obrigado ao aparte de Vossa 
Excelência. 

S~ é preciso socorrer o Supremo 
Tribunal Federal, criemos apenas um 
Tribunal de Recursos, como proponho 
n:t minha emenda. 

O Sr. Jurandir Pires - Mesmo por
que, do contrário, devido à necessidade 
de se unificar a jurisprudência, tudo 
irá terminar no Supremo Tribunal 
Federal. Divergindo os julgados dos 
Tribunais de Recursos, o Supremo 
terá ele unificá-los. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE -
Exatamente. Já houve tempo em que 
se pleiteou a organização de Tribunais 
Regionais. Combat~ pretensão. Hoje 
seria tambem um êrro seguir essá 
O!"ientação. Propugno pela criação c< e 
um Tribuna! Federal de Rectrrsos, cum 
se<!e na Capital da República e JUr;s
dição em todo o território nacio!!a1. 
E' pensamento quase generalizado 
nesta Assembléia. ' 

O Sr Jurandir Pires - Mais de 
um seria complicada engrenagem, en
quanto apenas um representará alivio 
para o Supremo Tribuna! Federal. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE -
Per:eitamente. 

_Minha emenda vai um pouco além. 
D1scordo da ilustre Comissão Consti
tucional, quando determina que ês~e 
tribunal, ou êsses tribunais se formem 
de dois terços de mag;strados e um 
têrço de advogados ou membros elo 
Ministério Público. 

Não obstante, a necessidade de sar~.
gue nove>, por assim dizer, no seio da 
magistratura - ainda assim considero 
que tal proporção deveria baixar a U..'ll 
quinto. Num tribunal de onze mem
bros, por exemplo, haveria oito juizes 
de carreira e três advogados. 

O Sr. Jurandir Pires - Creio que 
se êsse Tribunal tem como missão 
principal aliviar o Supremo Tribunal 
Federal: as características necessá
rias, a assumir um põsto nêsse órgão 
de justiça, devem ser as mesmas que 
hão de servir de modélo à aferição 
dos indivíduos, que vão formar o tri
bunal regional, põsto que êste tomou 
parte das atribuiçõ€s do Supremo Tri
bunal Federal. 

O Sr. Antônio Feliciano - Quer di
zer que V. Ex? é pela livre nomeação. 

O SR. DOt.OR DE ANDRADE -
Seria o ideal. 
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O Sr. Jurandir Pires - Acho que a 
livre nomeação estaria dentro das ca
racterísticas necessárias. entre homens 
de notável saber. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE -
De acôrdo com o art. 75 do Projeto. 

O Sr. Jurandir Pires - Devia ser, 
como todos os órgãos superiores da 
justiça, submetido à aprovação do 
Parlamento Nacional. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE 
Finalmente, nos últimos instantes, que 
me restam, para fazer uso da tri
buna, vou tocar de leve em asstmto 
que me diz respeito. por assim dizer, 
porque, pertencendo ao quadro de 
técnicos da Justiça Militar, tenho, so
bretudo, o dever, senão o direito. de 
discutir esta matéria importantíssima. 
E' outra tese para a qual chamo a 
atenção dos ilustres membros desta 
Casa. 

Diz o art. 89: 

"Compete à Justiça Militar jul
gar os militares, e as pessoas 
que lhes são assemelhadas, nos 

crimes militares. 
· § 1.0 - Ssse fõro especial po

derá estender-se aos civis em ca
sos expressos na lei, para a repres
são de crime contra a segurança 

· externa do pais ou contra as ins
tituições militares". 

E' uma inovação também da Con;
tituião de 34. A Constituição de 1891 
não tratava da matéria. que surgiu 
no art. 84 daquela Constituição e, 
aepois, foi repetida, nos mesmos têr
mos, na Carta Politlca de 37, art 111. 

Ora, Sr. Presidente, prestando SP.r
viços. como disse, no fôro militar, te
nho perfeito conhecimento de causa. 
O fôro militar em face do próprio 
projeto constitucional não admitir 
fõro de privilégio, nem de excl!ção, 
é, em sentido doutr:nário, um !ôro 
es~ial: pois, de c:xceção foi chama
do o Tribunal de Segurança Nacional. 
ali deverão ser julgados os militares, 
sujeitos à disciplina. não será !leito 
estender aos civis e,sa justiça E \\JU 
dar as razões, que me pa.!ecem pro
cedentes. 

Primeiro, o dispositivo diminue, até 
certo ponto. o valor : prestigio, a ho
norabllidade da própria justiç,_ civil 
(Muito bem) . Em certos crimes, 
há necessidade de repressão mals se
vera, vamos dizer ass1m, como Jurista, 
e não como magistrado, desde -~ue o 
infrator haja merecido e. punição es
tabelecida em lei. sendo prin<.:lt.oio de 

Direito Constitucional e de Direito Pe
nal, que só devem ser punidos e proces
sados aqu-eles que in!lbgirem pr~1t.os 
já existentes, os que de t~ti forma 
procederem deverão cumpii1 ou supor
tar as responsabilidades de :;~us atos. 

Mas, srs. Representantes, semelhante 
inovação da constituição de 34, gerou, 
por assim dizer, o Decreto n.0 1>10, de 22 
de Junho de 1938, muito conhecido de 
quantos mourejam na Justiça Mlll
tar. &se decreto arrastou para o fôro 
militar quantidade enorme e var!aua 
de crimes de natureza civil. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Já es
távamos na vigência da Carta de 37. 
A Constituição de 34 havia des:1.pa
recido. 

O SR. DOLOR DE ANDR.'U)E -
Perfeitamente, mas foi ela quem o 
criou. Depois. repetiu-se o preceito. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Ai, já 
com outro espirito e outra intenção 
muito mais ampla. Possuíamos a lel 
de Maio de 38 -; essJ., sim, inquali
ficável. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE -
O que quero acentuar é que o nrecel
to foi agora repetido no Projeto. e 
para isto chamo a atenção, sobretudo, 
dos ilustres cultores de Direitos, co
mo é V. Ex.a, um dos lummares da 
Faculdade de Direito da Bahia. 

E' preciso, Srs. Constituintes, dis
tinguir muito bem entre fôro de ex
ceção e fõro militar, que o próprio 
Projeto considera de ca tegorla especiaL 

Aqueles que estão sujeitos à dis
ciplina militar, devem ser julgados, 
de acôrdo com a lei, por processo na 
Justiça Militar; mas, se existir, em 
qualquer parte, alguem que não per
tença às corporações armadas, por 
certo, não deverá ser Igualmente jul
gado ali. , 

Aceito que o inquérito policial seja 
feito na caserna; aceito que haja co
operação de cliligênclas, em processos 
pertencentes Indiscutivelmente ao fOro 
civil. Se não os quizermo.s atribuir 
ào "'juri popular, então. que se decidam 
em julgamentos singular. cem recur
so obriga tório para os tribunais, sem 
neceseidade de organiza r-se um tri
bunal de juizes, de magistrados, pa
ra julgamento de tais crimes. Agora, 
julgá-los perante a Justiça Militar, 
contra Isso é que levanto minha vo:z. 

O Sr. Alotsio de Carvalho - V. 
Ex. a tem tõda a razão. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE 
Obrigado pelo aparte, porque procede 
de quem conhece perfeitamente a ma-
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téria. E por isso mesmo, como conhe
cedor do assunto, é que o discuto. Não 
apresentei emenda nesse sentido, por
que já existia uma; oferecer outra, 
seria repetição inútil; e o projeto está 
recheiado com emendas repetidas. 

Desde êste momento, entretanto, ve
nho me manifestando para que se dis
tinga bem a espécie: crime militar. 
e o praticado por militares ou asse
melhados .. · durante, é certo, o tempo 
em que se acharem incorporados. A 
lei processual distingue aqueles que 
estão sujeitos à justiça militar: mas 
crime contra as instruções militares 
ou contra a segurança externa, e cousa 
diferente, sobretudo em tempo de paz. 

Srs. Constituintes: estando no fim 
da minha hora, agradeço a atenção 
dos que aqui ficaram para me ouvir. 
Espero, ao mesmo tempo, que todos 
votem a favor das emendas por mim 
apresentadas, pequeninas e obscuras 
(não apoiados gerazal como possam se::
consideradas, mas, formando sincera 
contribuição para que, amanhã. a pos
teridade aprecie nossos esforços em 
pró! da elaboração de urna Constitui
ção dentro da realidade brasileira. 
(Muito bem. Muito bent. Palmas. O 
orador é vivamente cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a hora da sessão; vou levantá-la, 
designando para a de amanhã, 1. se
guinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão >:mica do requerimento nú

mero 85, de 1946, solicitando ao Po
der Executivo informações sõbre o nú
mero exato de Sanatórios existentes 
no pais, e número de leitos_em cada 
um. <Em virtude de urgênciaf. 

Discussão única do requerimento 
n.0 136, de 1946, solicitando a nomea
ção de uma comissão de parlamenta
res para exa-minar, com urgência, no 
local, a situ~ão do põrto de Santo~. 
São Paulo, em face dos últimos acon
tecimentos. 

Discussão uruca do requerimento 
n.0 22, de 1946, solicitando informações 
ao Poder Executivo, por intermédio do 
Ministério da Justiça e Negócios In
teriores, sôbre pagamento de gratifica
ções a juízes eleitorais nos Estados e 
aos jlreparadores das eleições de 2 de 
Dezembro último. 

Discussão do requerimento n.0 40, 
de 1946, pedindo se consigne em ata 
voto de regozijo pela chegada do pri
meiro trem, conduzindo minérios a. Vol
ta. Redonda . 

Discussão única do :-equerimento 
n.• 44. de 1946, solicitando sejam enca
minhadas ao Poder Executivo ;;uges
tões sõbre medidas a serem tomadas 
para debelação da c:-ise econõm'ca. 

Discussão única do requiremnto 
n.0 62, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sôbre as me
didas tomadas ou a serem toma:!as 
com relação ao problema dos l10ssos 
transoortes marítimos. 

Discussão única do requerimento 
n." 21, de 1946, solicitando que a Mess. 
da Assembléia oficie ao Prefeito do 
Distlito Federal, solicitando suas pro
vidências junto à administração da 
Companhia Light and Power, a fim 
de que sej~.m tom::das várias medidas 
que· beneficiem o serviço de transpor-
te de passageiros de bondes. · 

Discussão única do requerimt>nto 
n.0 63, de 1946. requerendo seja su
gerida pela Mesa da Assembléia ao 
Poder Executivo, o estudo e constr•~
ção de duas pontes sõbre o rio São 
Francisco; uma ligando Juazeiro, no 
Estado da Bahia, a Petrolina, em Per
nambuco; e outra, nêste último Esta
do, em Jatinã. 

Discussão única do requerimE"'ltO 
n.O 46, de 1946, solicitanclo medidas do 
Poder Executivo tendentes a mobili• 
zar todos os recursos e meios de 
transporte disponíveis nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
P&.·r .. ná, para dar vasão ao escoamen
to da safra do milho; e concessão de 
prioridade para o transporte de ce
reais das zonas produtoras aos centros 
consumidores. 

Discussão única do Requerimento 
n.0 42. de 1946. pedindo a interferên
cia da Assembléia Constituinte junto 
~ Poder Executivo pa!·a qne seja con
Slderado válido para os próximos plei
tos estaduais e munici::-ais o alista
mento voluntário sob o ·qual se reali
zaram as eleições de ::! de dezem
bro. 

Discussão única co R2querimento 
'n." 69. de 1946. solicitado ao Poder 
Exe<:utivo a revogação do decreto que 
prorroga, por mais ce um ano, o man
dato das atuais dire.tori!l.s das entida
des sindicais. 

Discussão única do. Requerimento 
n.0 73. de 1946. solicitando ao Poder 
Executivo informações por intermédio 
do Instituto Nacional do A!cool e do 
Açúcar, sôbre o "stok de açúcar exis
tente nas usinas prcxlutoras e no co
mércio encarregado da distribuição. 

Discussão única do Requerimento 
n.0 65. de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa. à Assembléia, 
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do extrato da ~nt:. C<Jrrente do Go
vêrno Federal no Banco do Brasil. 
relativa ao financiamento especial do 
algodão, no período de 7 de outubro 
ode 1944 até a presente data, bem como 
do p:-ocesso n. 0 183-45, da Conússão 
de Financiamento da Produção. 

Discussão única da Indicação nú
mero 9-A, de 1946. sugerindo que se 
represente ao Poder E..xecutivo, no 
sentido de serem propostas medidas 
urgentes de ordem econômica. 

Discussão única da Indicação nú
mero 32-..~. de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo medidas a se!"em toma<ias, 
com urgênci.q., para desobstrução dos 
canais que ligam as lagoas "Norte" e 
"Maguaba", no Estado de Alagoas, 
inclusive a assinatura de um acôrdo 
entre os Governos da União e do Es
tado, para execução e conservação das 
obras. 

Discussão úni<::a da Indicação nú- _ 
mero 29-A, de 1946, que propõe seja 
desaprovado pela A$sembléia . Cons~
tuinte o ato do Poder Execut1vo bru
xando um Decreto-lei contra o direito 
de greve; e sejam pedidas informa
ções sôbre os motivos da presença dos 
agentes da Ordem Política 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
ferência do acêrvo de "A Noi.te" para 
o Instituto Nacional do Livro, e abo
licão imediata dos impostos que agra
vám a importação do livro estrangeiro. 

Discussão única da Indicação nú
mero 44-A, de 1946, sugerindo ao Po
-der Executivo pro;idências para paga
mento imediato de indenizações de
vidas às famílias das vitimas do de
sastre ferroviário, ocorrido em Sergi
pe no dia 18 de março p. p. 

Discussão única do Requerimento 
n.0 71, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com a máXi
ma urgência, sôbre as despesas reali
zadas até agora pelo Instituto Nacio
nal do Sal com o pessoal e a insta
lação do seu escritório, inclusive da 
Diretoria da fábrica da Companhia 
Nacional de Alcalis, no Estado do Rio. 

Discussão única do Requerimento 
n.o 20, de 1946, solicitando a inter

. ferência da Mesa da Assembléia junto 
ao Ministério da Viação e Obras Pú
blicas, por meio de ofício, sugerindo 
seja notificado a Leopoldina Railway, 
encar~ndo-se a necessidade de ele
triiicação de sua ferrovia, com a possí
vel urgência. 

Di.scussã;o única do requerimento nú
mero 91, de 1946, solicitando seja in-

formado pelo Poder Executivo o an
damento da construção da Estrada. de 
Ferro de Mossoró; o material de que 
esta dispõe; despesas com seus fun
cionários e operá:-1os; se o Govêrno 
tem recebido reclamações contra a 
sua administração. 

Discussão única da indü:ação núme
ro 36-A, de 1946, pedindo seja suge
rida. pela Assembléia Constituinte a·J 
Poder Executivo a necessidade urgen
te da criação da cadeira de Tisiologia, 
nas Faculdades de Medicina do pais. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 129, de 1946, so'icitando a nomea
ção de uma. Comissão de 8 membros, 
incumbida. de estudar a influência, n!t 
economia nacional, das tarifas al
fandegárias. 

Discussão única da indicação nú
mero 35-A, de 19·lô. pedindo seja. su
gerida. ao Poder 1i:xecutivo a conclu
são de construção de t:-echos de es
tradas de ferro no Estado da i3ahia. 

Discussão únic:;. da. indicação nú
mero 38-A, de 1946, sugerindo ao Po
der Executivo providências para a 
retirada do casco C:o navio "Itacaré", 
e do tubo de sucção da draga "Bahia". 
que estão obstruindo a barra do Pôr
to de Dhéus; e dragagem da mencio
nada barra e do canal destinado à 
navegação. 

Discussão única ti a indicação n.0 62-
A, de 1946, solicitando se construa 
uma Comissão para apresentar suges
tões ao Govêzno no sentido de se fi
xar a data do descobrimento do 
Brasil; com parec~r da Comissão d~ 
Estudo das Indicacões. 

Discussão única da moção da ban
cada comunista, solicitando que o P-7•
der Executivo tome as medidas neces
sárias para. modificar as atividades 
anti-democráticas àe autoridades a 
êle subordinadas. 

Discussão única do Requerimento 
n. 0 202, de 1946, solicitando seja no
meada uma comissão de 5 membro> 
a fim de serem apuradas irregulari
dades havidas nos leprocõmicos, bem 
como a verdadeira situação dos le
prosos. 

Deixaram de comparecer '74 
Senhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
. Leopoldo Peres. 

/ 

Pará: 
Magalhães Barata. 



Maranhão: 
José Neiva. 
Afonso Matos. 

Piauí: 
Sigefredo Pacheco. 

ceará: 
Moreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
José Varela.. 

Pernambuco: 
Oscar Carneiro. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 
Aloísio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

Espírito Santo: 
Henrique de Novais. 
Eurico Sales. 
Alvaro Castelo. 
Asdrubal Soares. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Bastos Tavares. 
Carlos Pinto. 

M1nas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Juscelino Kubitschek. 
Pedro Dutra. 
Duque de Mesquita. 
Cristiano Machado. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
La.ir Tostes. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Noveli Júnior. 
Martins Filho. 
Silvio campos. 
Lopes Ferraz. 
Sampaio Vidz.l. 

Goiás: 
Pedro Ludovico. 
Diógenes Magall1ães. 
Guillierme Xavier. 

Mato Grosso: 
Argemiro Fialho. 

Paraná: 
João Aguiar. 

S!tnta Catarina: 
Altamiro Guimarães. 
Orlando Brasil. 
Rogé1io Vieira. 
Hans Jordan. 

-113-

Rio Grande do Sul: 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Antero Leivas. 
Bayard Linla. 

União Democrãtica Nacional 

Piauí: 
Coelho Rodrigues 

Ceará: 
Gentil Barreira. 

Alagoas: 
Mário Gome1;_. 
Rui Palmeira . 

Sergipe: 
Válter Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 
Dantas Júnior. 

Rio de Janeiro: 
Romão Júnior. 

Minas Gerais: 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
Mário Masagão. 
Romeu Lourençc . 

Goiás: 
Domingos Velasco. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Benício Fonteneie. 

Minas Gerais: 
Esequiel Mendes. 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Guaraci Silveira. 
Eusébio Rocha. 

Rio Grande do Sul: 
Getulio Va~gas. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
Mário Brant. 
Artur Berna:rdes. 

Partido Povuiar Sindicalista 

Ceará: 
Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 
Levanta-se a sessão às 18 horas. 



111." Sessão, em 24 de Julho de 1946 
PRESIDE:NCIA DOS SRS. MELO VIANA, PRESIDENTE E LAURO 

MONTENEGRO, 3.0 SECRETARIO 

As 14 horas, comparecem os Senho
res: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Brnn~o. 
Hugo Carneiro. 
Pereira dn SI!\• a. 

Pará: 
Nélson Pn rljó', 
João Botelho. 
Rocha Rlbns. 

Mnrnnhflo: 
CI'Cporl l"rnnco, 

Vitorlno I•'r!•lrc. 

Plnul: 
Arclu Lt•iw, 

Ccnrl\: 
Osvaldo Slutlnrt. 

R. O. Nortt•: 
Va11rL'"<Io Gurl{cl. 

Paralbn: 
José Joflll. 

Pernambucn: 
Etelvlno Lllw. 
Agamemnon Mn~:nlhães 
Gcrclno Pon\t•H. 
Ferrclru. Llnm, 

AlngonM: 
Telxclrn dr Vn~concl'los, 
MedclroH Nt•l.u. 
Lauro Monll'lll'll ro. 
José Marln, 

Scr~:lpt•: 

Leite Nl'to. 

Bahia: 
Vlclrn. de Mo• lo. 
Altamlrantiu Hrqul!lo. 
Eum\plo ch• Queiroz. 
FróiH du Mut.1. 

R. Janeiro: 
Acúrcio Tõrres. 

M. Gerais: 
Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 

··. Wellington Brandão. 
Joaquim Libâruo. 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Olinto Fonseca. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Noveli Júnior. 
Alves Palma. 
· Goiás: 

Dario Cardoso. 
João d'Abreu. 

Paraná: 
Roberto Glasser. 
Munhoz de Melo. 
Lauro Lopes. 
Gomi Júnior. 

S. Catarina: 
Otacilio Costa. 

R. G. Sul: 
Ernesto Dcrneles. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 

União De=~rática Nacumal 
Amazonas: 

Severiano Nunes. 
Piauí: 

José Cândido. 
Aoelmar Rocha. 

Ceará: 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 



R. G. Norte: 
José Augusto. 

Paraíba: 
Adalberto Ribeiro. 
João Lemos. 
João Agrijlino. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro. 
Fernando Nóbrega. 

Bahia: 
Aloisio de C:trv;1!ho. 
Rui Santos. 

D. Federal: 
Hamilton Nogueira. 

M. Gerais: 
Monteiro de O::astro. 
José Bonifácio. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
Aureliano Leite. 

M. Grosso: 
Vespasiano Martins. 
Dolor de Andrade. 

S. Catarina: 
Tomás Fontes. 

Partido Trabalhi_sta Brasileiro 

D. Federal: 
Baeta Neves. 

R. Janeiro: 
Abelardo Mata. 

M. Gerais· 
Leri Santos. 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Pedroso Júnior. · 

Partido Comunista do Brasil 

Bahia: 

Carlos Marighela. 
D. Federal: 

Mauricio Grabois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 

Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
Jorge An;lado. 

Rio Grande do Sul: 
Abfiio Fernandes. 
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Partido Republicano 

M. Gerais: 

Jaci Figueiredo. 

Partido Republicano Progressista 

R. G. Norte: 
Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE -Achando
se presentes 84 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEffiO (1.0Su
plente, servindo como 2.0 Secretário) 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata. 

O SR. OTACILIO COSTA - Se
nhor Presidente, peço a palavra, sô
bre a 'ata. 

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

O SR. OTACILIO COSTA - CSõ
bre a ata l - Sr. Presidente, o Diário 
da Assembléia de hoje, pág. n.0 3.636, 
publica o rápido discurso que pro
nunciei ontem, requerendo se lan
çasse em ata um voto de sentido 
pe~r pelo falecimento ocorrido no 
dla anterior, na Capital do meu Es
tado, do ilustre catarinense e com
patriota, o notável advogado que foi 
José Acácia Soares Moreira - antigo 
Deputado Estadual e Vice-Presidente 
eleito, no meu Estado, para o quatriê
nio que se iniciava em 28 de setembro 
de 1930. 

Os êrros com que· se acha publicado 
meu modesto discurso necrológico, cer
tamente, êrros de revisão, levam-me 
a requerer a V. Ex. a se digne ordenar 
arepublicação do mesmo, após e:l..--pur
eadas as incorreções com que foi trans
crito no Diário da Assembléia. 

Era o que desejava requerer a V. 
Ex.a, retificando, assim, a ata. 

O SR. PRESIDENTE- V. Ex.a será 
atendido. 

Srs. Representantes. por omissã9 na 
publicação da ata de ontem, deiXou 
de constar a presença do ilustre Re
presentante, Sr. Ataliba Nogueira. 

Não havendo mais quem peça a pa
lavra sôbre a ata, encerro a sua dis
cussão e vou submetê-la a votos. 
<Pausã.l 

Está aprovada. 
Passa-se à leitura do expediente. 
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O SR. LAURO LOPES (2.0 Secretá
rio, servindo corno 1.0 ) procede à lei
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramas: 

Do Sr. Ger.eral Pedro Cavalcar.ti, 
agradecendo a inserção, nos Anais . da 
Assembléia, do seu art1go "Adverten
cias do Passado". -· Inteirada. 

Dos servidores da "Química Bayer", 
fazendo ponderações concernentes à 
Indicação apresentada a esta Assem
bléia pelo Deputado Manuel Vitor, em 
16 do corrente mês. - Inteirada. 

Do Sr. Antônio Basilio, apresentan
do votos de pesar pelo falecimento do 
Senador Esmaragdo de Freitas. -In
teimda. 

Da família de Sr. Artur César Rios, 
agradecendo a homenagem prestada 
por esta Assembléia à memória da
quêle saudoso parlamentar. - Intei
rada. 

Aviso 

Do Sr. Ministro do Trabalho, trans
mitindo as informações solicitadas por 
esta Assemb1éia, relativamente a fi
rumciamento feito à firma Dahne. 
Conceição & Cia. para execução de 
serviços de abastecimento dágua, nesta 
Capital. - A Comissão de Inquérito 
de Casos de Interêsse Nacional. 

I!."DICAÇÃO N.0 201, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
doação à Sociedade Crc.tense de 
Auxilio aos Necessitados da im
portância de CrS 60. 000,00. para 
auxiliar a construção da Casa do 
Velho Pobre. 

Considerando que há vários anos 
acha-se perfeitamente organizado, na 
cidade de Crat.o, no Estado do Ceará. 
o serviço de assistência à velhice de
samparada e à mendicância; 

Considerando que realmente ali se 
estabeleceu e funciona sem interrup
ção, destinada a tal mister, a Socie
dade Cr-atense de Auxilio aos Neces
s1tados <SCA..'I.N) ; 

Considerando que se trata de uma 
instituição de finalidade altruística e 
personalidade jurídica própria, que se 
estabeleceu e se desenvolve, com ~e
gurança, sob· os auspícios da popula
ção daquela importante cidade snl
cearense; 

Considerando que se deve ao Rotar]} 
CZub local, assodação cujos fins no
b!'es todo o país reconhece e aplaude, 

a iniciativa da fundação da Sociedade 
em aprêço, a cujo desen·rolvimento 
empresta o melhor apoio; 

Considerando que por meio de pr~
estabelecida c6ntribuição mensal, as
segurada por , pessoas generosas da
quela cidade, a predita SC.AA."' obtém 
os recursos com que ali conseguiu le
var a cabo a obra meritória da com
pleta extinção da mendicância pú
blica; 

Considerando que com o fito de 
manter um abrig0 para cs assistidos, 

' a precitada sociedade está construin
do, ali, a "Casa do Velho Pc·b'e", cujo 
primeiro pavimento já se encontra 
coberto . e vestido, fal-tando-lhe re
cur~os para prosseguir- noz. respecti
vos trabalhos; 

Considerando que cabe ao Poder 
Público ii ao encontro de iniciativas 
louváveis, como essa, dando-lhe o sen 
necessário apoio, a fim de que não 
malogre ã míngua de uma pequena 
contribuição; 

Considerando que a União podê 
prestá-la, sem se utilizar cos recur
sos comuns de sua receita orçada 
usando de certa importância arreca
dada na dita cidade, como herança 
jacenté; 

Requeiro que se sugira ao Exmo. Se
nhor Presidente da República, por in
termédio da Mesa da Assembléia Na
cional Constituinte, a doação à So
ciedade Cratense de Auxili.o aos Ne
cessitados", como auxilio para a con
clusão dos serviços da construção da 
"Casa do Velho Pobre", da importân
cia de sessenta mil cruzeiros (Cr$ 
60. 000,00), arrecadada pela ·União 
como herança jacente do espólio de 
dona Idalina Chaves, cujo inventário 
se processou na cidade de Crato, do 
Estado do Ceará, onde residia e de 
onde era natural. 

Sala das Sessões, em 24 de Julho 
de 1946. -Alencar Araripe. 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
ã leitura do expediente. 

O SR. DARIO CARDOSO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a p'-1.
lavra o nobre Representante. 

O SR. DARIO CARDOSO (pela 
ordem) - Sr. Presidente, da primeira 
vez que tive a honra de ocupar a tri
buna desta Casa. focalizei a situação 
das populações do interior do País, 
que vivem e têm vivido sempre em 
estado de completo abandono; tra-
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tei da necessidade de ser resolvido 
o problema dos transportes e puz em 
evidência as condições verdadeiramen
te precárias das nossas populações 
rurais. 

Diversos outros Representantes ti
veram também oportunidade de . se 
referir ao assunto. 4 

A questão da pecuária, como a da 
lavoura, tem sido objeto de comen
tários por parte d~ ilustres represen
tantes das bancadas, não só do meu, 
como de outros Estados. E, Sr. Pre
sidente, não obstante êsses esforços 
dos Representantes da Nação, no sen
tido de que o govêrno da República 
volva as vistas para as populaçées do 
interior, até hoje, infelizmente, não 
se conhece qualquer medida que tenha 
produzido resultados satisfatórios. Em 
estado de completo abandono perma
necem os pecuaris,as e os lavradores 
do Brasil. 

Recentemente, Sr. Presidente, es
tive no meu Estado e verifiquei o de
sânimo que lavra entre as populações 
da<;.uele rincão. Os pecuaristas_ estão 
completamente desanimados, pois que 
as providências até agora t~madas no 
sentido de b.õneficiá-lc;; ·em nada lhes 
têm melhcrado a s!tuação aflitiva. 

O Banco do Bra§il, é v~rdade, con
cedeu prorrogação de prazo para o 
pagamento das prestações vencidas 
dos penhores pecuários. Essa prorro
gação, entretanto, Sr. Preside.:.1te, em 
quase nada favoreceu os pecuaristas, 
por isso que, mediante juros altos como 
lhes têm sido concedido os auxílios, 
decorrido o tempo d,!l pro:rogação 
piores se tornarão as suas condições. 
porque, ao capital correspondente aos 
empréstimos levantados, acrescerão os 
juro&- elevados, e â mingua de medidas 
tendentes a porporcionar-lhes a venda 
do gado a preços compensadores, ver
se-ão impossibilitados de satisfazer os 
compromissos assumidos e, portanto, 
âs portas da ruína. 

Por outro lado, Sr. Presidente, a 
situação da lavoura é verdadeiramen
te angu.;ticsa. No330S lavradores, des
crentes de tudo. j:í. nem mais querem 
trabalhar, porque, é evidente, ninguém 
trabalha sem a certeza de colher os 
frutos de seu esfôrço: e todo o traba
iho do nosso lavrador do !nterior não 
encontra recompensa. porque. além da 
falta de transporte. além da falta de 
mercados para seus produtos. defron
ta-se êle com uma dificuldade inso
lúvel resultante das medidas tomadas 
pelo Govêrno no intuito de melhorar 
o abastecimento das populações ur
banas. Tais medidas são postas em 

prática com um caráter unilateral, 
sem levar-se em conta os interesses 
dos lavradores. 

E' assim, Sr. Presidente, que se 
tabelam os preços para os gêneros 
alimentícios, sem o c~rrespondente 
tabelamento dos objetos :nanufatu
rados sem os qus.is não poue passar 
o agricultor. A tal ponto chegou o 
desequilíbrio da orien~ação até aqui 
seguida nesse particular, que os pro
dut~~es de gêneros de prir.1eira ne
cessidade não conseguem adquirir um 
machado com o produt~ da venda de 
dois sacos de arroz, em qualquer ca
sa comercial das cidad~s do interior. 

Sr. Presidente, se não Iõr posta 
em prática uma política de efetiva 
proteção a nossa lavoura, a crise de 
p~cdução, que a.tra vzssamos, s·z agra
vará. pois as atividaées rurais bra.sl
leiras tend-em a desaparecer pelo de
sânimo dos trabalhadores. 

O a&unto é bem mais grave do 
que parece â primeira vista, por
quanto enorme são as repercussões 
<lêsse estado de coisas sõbre a nossa 
situação social. O povo do interior, 
€xasperado e d&crente da democra
cia, tende a desertar de n-ossas fi
leira.s ingressando nas correntes ex
tremistas· cujos pregoeiros sempre as 
desenharam como salvadoras -e ca
paz de per em têrmo a todos os 
sofrimentos que nos afligem. E sem 
o emprego de medidas práticas e 
eficientes no sentido de minorar os 
padecimentos das populações do nos
so hinterland não conseguiremos evi
tar êsse exõdo das fileiras deme>crã
ticas. 

E nós, Sr. Presidente, que temos a 
responsabilidade de um mandato ou
torgado por uma população, em sua 
maioria composta de camponeses, não 
podemos deixar de usar esta "ribuna. 
-a mais alta do País,- para chamar 
a atenção do Govêrno sõbre o as
sunto. porque, apesar de nossos re
clamos. e de todos os esforços desta 
Assembléia, até hoje, continuam 
abandonando, a 12. voura e a pecuária 
desajustadas. No meu Estado a ro
dovia Tran..c:;brasiliarra continua com 
os seus trabalhos. inexplicâvelmente 
paralizaaos; a Est:r2.da de Ferro de 
Goiás com os trilhos r>a cidade de 
Anapolis, sem prosseguimento ... 

O Sr. Acúrcio Tõrres - V. Ex.• 
poderia dizer-me desde quando estão 
paralisadas essas estrad.as? Foi o 
atual Govêrno quem mandou parali
sn.r? 
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O SR. DARIO CARDOSO Es-
tou dizendo que continuam parali
sadas: o que corresponde a afirma
ção que já estavam paralisadas antes 
do atual Govê!"no. 

O rãmal em construção para Goiâ
nia, capital do meu Estado, indispen
sável ao nosso progresso está igual
mente sem andamento . 

Faço portanto, um caloroso apêlo 
ao Gcvêrno da República no sentido 
de voltar suas vistas para as popu
lações cio interior, procurando dar
lhes transportes e mercados, e ao 
mesmo tempo, amenizar a situação 
dos la vradcres facultando-lhe a aqui
sição de mercadorias ou utilidades 
manufaturadas de que tanto necessi
tam, porqu~ até hoje só se têm ta
beladq_, os preços dos gêneros alimen
tícios, nada se realizando no tocan
te ao barateamento das mercadorias 
manufaturadas de que os lavradores 
não podem prescindir. (Muito bem; 
muito àem. Palmas.) 

O SR. AL 'IrES· PALMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. ALVES PALMA (Pela oro 
deml (Lê o seguinte discurso> - Se
nhor Presi:dente. O Diário da As
sembl~ia de 18 de junho de 1946, à 
pág. 2.680, registra a emenda número 
1. 202, assim redigida: 

Iru:lua-se nas disposições tran
sitórias: 

Art. Os funcionários demitidos 
ou aposentados compulsoriamente 
:por ato decorrente dos poderes 
conferidos pelo art. 177 da Cons
tituição de 10 de novembro de 
1937 e Lei Constitucional número 
2, de 16-5-1938,"ficam reintegrados 
em seus cargos, sem indenização 
pelo-s cofres públicos. 

§ 1.0 Os ocupantes dos cargos 
dos funcionários reintegrados em 
viri.ude dêsse artigo voltarão aos 
que antes ocupavam se estiverem 
vagos, ou serão adidos, com venci
mentos simples, à repartição de 
serviço ar..álogo. 

§ 2.0 Não se incluem nas dis
posições dêste ar.tigo: 

a> os funcionários demissíveis 
ad-nutum; 

bl os demitidos ou aposentados 
que hajam atingido o limite de 
idade, cabendo, porém, a êstes os 
vencimentos da época em que 
atingiram êsse limite; 

c) os que tenham aceitado ou
t:ra nomeação ou comissão re
mune~ada pe!os cofres públicos ou 
de entidades autárquicas ou de 
economia mista, ou hajam com 
uns ou out!'os celebrado contratos 
one!"OSOS. 

A respeito do assunto quero fazer as 
seguintes ponde!'ações: 

A justificação que acompanha a 
emenda refe!'e-se ao corpo do artigo 
e ao seu § 2.0, silenciando por completo 
a respe-ito _do § 1.0 . 

O dispo.sto nesse § 1.0 , porém, en
cerra uma medi{la tão clamorosamente 
injusta quanto a que, porventura, al
cançou alguns fU.'lCionários demitidos 
ou aposentados por fôrça do art. 177 
da Constituição de 1931, sem que se 
justificasse a medida. 

Razoàve!mente não cabe a inclusão 
da emenda proposta no texto da Cons
tituição, nem mesmo entre as dispoSl
ções transitórias. 

Se houvesse direitos feridos por 
fôrça de a-plicação do disposto no ar
tigo 177 da Constituição de 10 de 
novembro, o meio normal à sua re
paração é o re·curso aos tribunais. 

íl:stes, aliás, já tem conhecido alguus 
casos. 

O Sr. Dario Cardoso - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. ALVES PALMA - Pois não. 
O Sr. Dario Cardoso - Neste ponto 

estou em desaeór<io com V. Ex. a. Se 
houve aposentadorias ou demissões 
injustas, com fundamento no a~. _177 
da Constituição de 1937, essas lllJUS
tiças devem ser repara-das, mas sem 
prejuizo p a r a aquêles que . ~stejam 
ocupando os lugares dos dennt1<ios ou 
aposentado.s. Parece-me que o remédio 
seria conside::ar os reintegra<ios ou 
readmitidos em disponibilidade remu
nerada até que fóssem aproveitados 
em cargos eqüivalentes. Procedendo
se, assim, não se cometerão injustiças 
com aquêles que estão nos lugares 
deixados pelos aposentados ou demiti
dos e, ao mesmo tempo, se repararão 
muitas injustiças, algumas clamorosas. 

O SR. ALVES PALl\[A - Registro 
com prazer o aparte de V. Ex.a, que 
denota o esoí::ito de justiça de Vossa 
Excelência, querendo colaborar na so
lução equitativa dêsses casos. 

(Lendo) - o que, no entanto, não 
se compreende é que, sob o alegado 
propósito de reparar -possíveis injus
tiças, o mesmo texto, ~nspirado nesses 
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propósitos, traga o germen de outras 
injustiças maiores, porque iriam atin
gir funcionários isentos de quaique1· 
culpa e· estranhos à aplicação certa C\1 
não, do art. 177. 

É que, re2.lmentz. e1n face do que 
sugere o § 1.0 d2. emenda, os atua!s 
ocupantes dos cargos dos funcionários 
reintegrados voltariam aos que antes 
<JCUpavam, se vagos, ou -ticariam adi
dos. com vencimentos simples. 

Ora, no decurso dêstes oito anos, cs 
referidos ocupantes pautaram a sua 
>ida por um padrão correspondente il. 
melhoria das vantagens 'dos cargos de 
que são ocupantes ~ titulares, sem que 
esta situação que desfrutam tenha re
sultado de qualquer atuação de sua 
parte no ser..tido de privar do cargo o 
seu antecessor ao tempo da a.plicação 
do art. 177. 
. C? atual ocupante do cargo público 

''Ina, pois, a responder inocentemente 
:por ato que se reputa ou supõe in
JUSto, mas para o qual não deu causa, 
nem se cor..sumou por a to seu. 

O />r. Dario Cardoso - Vcssa 
~cel~ncia tem razão: aí hav€·:á uma 
lilJUStiça se assim se proceder. Mas 
a solução que proponho a evitará 

O SR. ALVES PALMA - Obri<>a-
ào pelo aparte de v. Ex.•. o 

(Lendo.) 

Vale dizer que, com o propósito de 
rep!lrar supostas injustiças, outras 
maiores e absolutamente injustificá
v~is seriarn praticadas à sombra do 
disposto no § 1.0 da emenda. 

Alêm disso, a medida contraria 
principio. hoje pacífico em direito 
administrath·o, segundo o qual deve 

·ser !?ar!lt:tida a situação pessoal do 
func1onar10. quanto a vencimentos e 
vantagens, nos casos em que êle ve
nha a ser aproveitado em outros 
<::argos ou quando estes ~ofram mo
dificações. 
. A emenda n.O 1. 202 se afigura, pois, 
moportuna, >isto como viria afeta:
situações, em regra. já consolidadas 
ou resolvidas satisfatôriamente, seja 
porque o longo tempo dccor:ido im
primiu no~·o rümo à vida de algum; 
dos atingidos pela medida, coloc:..I:
do-os em situação que não lhes ~I:
teressa abandonar, seja porque me
didas posteriores já determ!nararo a 
reparação pretendida. 

Ao lado da inoportunidade. porem. 
avulta a injustiça que resultaria da 
medida proposta se ela viesse a ])Te
valecer eom o complemento que faz 
objeto do disposto no § 1.0 • (Muito 
Oem.; muito bem.l 

O SR. DANIEL 
Sr. Presidente, psço 
c::dem. 

FARACO 
a palavra, pela 

O SR. PRESIDENTE - Tem ·a 
palavra OJ nobre Rep:·zsenta!'lt~. 

O SR. DANIEL FARA'CO 
(Pela. ordem) - Sr. Presidente, os 
jcrm.is cia tarde de ontem noticia
ram que um grupo d·e jornalistas 
americanos visitàra o Sr. Ministro 
do Ext::ricr e tiv·era oportunidade de 
n1:1nt~r com S. Ex. a coi-àial palestra, 
durante a qual várias perguntas fo
ram feit2.s e respondidas. 

Ent:-e essas. uma figura que de
s:jo re~saltar aqui. Diz o jornal: 

"Um jornalista quis saber de 
que forma poderiam os Estados 
Unidos auxiliar o Bmsil, neste 
momento. A resposta do Senhor 
João Neves foi imediata: "Fa
cilitando o envio de material de 
transporte, máquinas e equipa
mento para reaparelhar a eco
:1omia brasileira, sacrificada pela 
guerra". 

Sr. Pr :.sidente, a amizade entre 
o Brasil e os Estados Unidos tem sido 
uma constante na história dêsses dois 
pdses. Esta amizade mais se forta
leceu pelos sacrHícios co1:1uns feitos 
na última guerra, sacrifícios que, de 
parte a parte, foram muito grandes. 
Nós. brasileiros, Sr. Presid:nte não 
lamentamos êsses sacrifícios e estaría
mos dispostos, ~e necessário, a fazê
los de novo pelos ideias comuns. En
tretanto, devemos reconhecer qu:; as 
conseqüências advindas da guerra pa1'<t 
nossa economia, como também para a 
ccon.:.mia estadunidense, foram gran
des e graves. 

o:·a. se a grande nação irmã pos
sui. :m si mesma, em seu magnífico 
potencial produtivo. meios para re
ct:perar-se ràpidamente do desgaste 
sofrido, o mesmo não acontece conos
co, qu:: dependemos, em grande parte, 
do eztrangeiro para reequ!par-nos, 
para ~ompensar o desgaste muito gx:an
de qu: sofremos. 

Sr. Presidente as provas de interês
so e boa vontade que os americanos 
têm pelos nossos problemas e que sem
pre demonstraram em nos auxiliar a 
r :solvê-los, ficou, mais uma vez, paten
teada. E isto só é motivo para que nos 
rejubilemos. Mais ainda. Sr. Pr~
si~ente: devemos aplaudir as palavras 
do nosso Chanc2ler, porque, realmen
te. a melhor e mais prática man:ira 
dos Estados Unidos provarem sua am!-
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zade por nós, nesta hora, seria faci
litar a remessa c!êsse ma teria!. 

Desejava pedir atenção especial d?. 
Assembléia e do pais para o fato d~ 
que. é urgente e sobretudo necessário 
para nós, a remessa i!nediata de cami
nhões. Os nossos meios de transpor
te não poderão ser. :m todos os setó
res. melhorados de uma dia para outro. 
Entretanto, a remes,.a de caminhões 
seria f erma eficaz de melhorarmos rà
pidamente o nosso deficiente transpor
te, numa hora em que grandes safras 
colhidas não podem ser transportadas, 
ou o se:-ão com grande di.ficuldade. 

Sr. Presidente, re;::onhecemos qu: 
os Estados Unidos têm, também, neste 
tt>rreno, as suas dificuldades, mas .as 
nossas são, sem dúvida maiores, pois 
não dispomos dos mesmos meios. As
sim, aplaudimos as palavras do Chan
celer João Neves da Fontoura. 

D:sejo, daqui, dirigir um apêlo ao 
Sr. Embaixador William Pawley, à 
grande nação americana, pelo seu De
partamento de Estado, para que, nes
te ponto, não tardem as providências 
de sua parte. Mande-nos caminhões. 
com urgência, e na maior quantida
de possível, porqu: será esta a ma
neira prática de provarem, uma vez 
mais, uma amizade que muito nos hon
ra, e de terem para conosco um ges~a 
pele qual ficaremos eternamente agra
d"cidos. 

Era o que tinha a dizer. <Muito 
'Jem. muito bem. l 

0 SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Medeiros Neto, primei
ro orador inscrito. 

O SR. MEDEIROS NETO - (Pe
la orc!eml - Sr. Presidente, Srs. 
Representantes: Na oportunidade que 
me foi facultada de \'isitar, por êstes 
derr.a deiros dias. o meu Estado na tal, 
fui procurado ali, po:c uma comissão 
dos prcfessõres do Cdlé;)'io E.s_tadual, 
a oual me fo:-mul::.:-a 'um pedido, no 
sentido de oue trouxesse a debate, nes
ta Casa, o -problema da federalização 
de todcs os estabelecir .. -:mos de ensi
no estaduais. instalados nas várias ca
pitais do pais. 

Em aqui cheg:mdo, Sr. Presidente, 
verifiquei que tôd:ts as bancadas es
tavam recebendo telegramas de to
dos os diretores dos Colégios Esta
duais do país pedindo-lhes q!le apo
iassem, decidida e prontamente êsse 
salutar movimento, que vem reestru
turar a vid::t educacional, dando-lhe 
cunho mais eficien~. no setor secun
dârio. 

Permita-me, Sr. P:cesidente, que etz 
assinale e destaque que êste movi- , 
mente não tem bases apenas no pre
sente. :f:Ie acom]Xlnha, dentro do dra
ma da história educacional do pais. 
uma onda que jamais deixou de ba
ter ás praias da consciência nacional. 
Reivindica êle um propósito justo, no· 
sentido de que os Colégios Estaduais. 
inst:J.lados nas várias capitais do Bra
sil, possam desfrutar de similar situa
ção à que tem o Colégio Pedro II, on
tem chamad6 .. 'Ginásio Nacional. 

O Sr. AtaZiba Nogueira - V. Ex." 
permite um aparte? 

O SR. MEDEIROS NETO Com 
muito prazer. 

O Sr. Ataliba Nogueira - V. Ex."' 
poderia explicar bem o pensa:nento. 
para que eu verificasse se com êle se 
.acha de acôrdo o meu Estado. Pare
ce-me haver um despropósito. 

O SR. MEDEIROS NETO - Com 
grande satisfação acolho o aparte de 
V. Ex.•. Quero, de logo, salientar qual 
o nropósito que me anima, que me 
ins.nira, neste instante: é o de apoiar 
o movimento, que teve prioridade, no 
meu Estado, no sentido de que todos 
os Colégios Estaduais passem a ter 
uma contextura, uma orientação fe
dera!, não simplesmente pela lei, que 
O§ regula, em espécie, senão tmbém 
pela subvenção pelo amparo e pela 
manutenção. 

O Sr. Paulo Sarasate - O que V. 
Ex.• pleiteia é apenas com relação aos 
colégios estaduais e não rela tivamen
te a tàdo e qualquer colégio? 

o Sr. Ataliba Nogueira Estou 
pensando em que o patriotismo nos
so exige em p!'imeiro lugar, a inicia
t!va Privada, em segundo, a dos-mu
nicípios. em t~rc~iro a dos Estados e, 
em último. a da União. V. Ex. a quer 
que a União ~ique com tudo? 

O SR. MEDEffiOS NETO .- V. 
Ex.• nerrnita, primeiramente. que ex
ponhâ o p;mto de vista, que trago pa
ra esta t::-ibuna. D€sejo a federaliza
çi':o dos Colégios Estaduais, isto é, da
queles que estão instalados nas capi
tais e devem servir de padrão. modêlo 
e parad:.6ma p:.:tra outras dentro da 
ó:-bi ta de cada Unidade da Federação. 

:8ste o ponto central da proposição 
que trago a ser debatida, nesta Casa, 
e que teve, felizmente, prioridade nes
ta terra onde tantas outras salutares 
p::-ioridaães da história nacional ani
mou o Estado de Alagoas. V. Ex. a 
deve entender, inicialmente, que êste 
movimento tem raizes, como já ftz 
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.salientar, no drama da história edu
·cacional do pais. 

Investigand.o o problema, verifiquei 
.que, na lei 7 .~47, de 19 de abril de 
1879, que pr·evi!l. a criação dos chama
-dos liceus C-erais das Províncias, se 
prevê e se desta-ca que tais estabele
~imentos não deviam apenas obede
cer à estrutura legal, à sistematização 
da lei, que re;;ula v a o ensino secun
dário, porém. que deviam ter o apoio, 
a subvenção do Império. 

O Sr. Paulo Sarasate - Estou ou
vindo, com. absoluta simpatia, a su
gestão de Vossa Excelência. Per;;unto, 
:para ficar melhor esclare::ido, se se 
trata d€ um discositivo da lei ordi
nária ou se de -alguma emenda ao 
Projeto Constitucional, no sentido a 
que se refere V. Ex.". 

O SR. MEDEIROS NETO- Quero 
afirmar, ilustre colega, que não é mais 
possivel ligar ao texto constitucional 
um dispositivo, que venha regular o 
easo, em espécie. Isto mesmo salientei 
.à comissão dos professores do Colé
gio Estadual de Alagoas, quandD por 
ela f.ui procurado. 

Afinnei que faria, nesta Casa, uma 
indicação, no sentido de que o Poder 
Executivo estudasse as possibilidades 
de logo encontrar uma solução paci
fica e coerente para qu~ êsse mo;i
mento não ficass€ apenas, nos basti
dores das casas de ensino, onde vai 
sendo vinculado, com grande emo
-ção, simpatia e verdadeiro espírito pa
triótico. 

O Sr. P?-ulo Sarasate - Agradeço 
o esclarec1mento de V. Ex.• e, de 
snte-mão. dou inteira solidariedade à 
medida pleiteada. E' justíssima, por
que só assim, com o auxílio eficiente 
da Uniãc. poderão êsses estabeleci
mentos atender à aspiração de núme
ro cresce..'lt-e e volumoso de estudan
tes pobres. 

O SR. MEDEIROS NETO - Vossa 
Excelência, com sua inteligência, bem 
p~cebe qual o me1 objet~vo. 

O Sr. Ataliba Nogueira -- Só pode
rei dar meu apoio a qualquer medida 
a respeito se for em carater faculta
tivo. A União se quizer tomar êste 
ou aquele colégio, muito bem, mas 
obrigar nã.o. Quanto mais o ensino 
se desvincular do Ministério da Edu
cação a ponto dêste desaparecer, tan
to melhor. e mais provei toso. 

O SR. MEDEIROS NETO - Vossa 
Excelência, com sua tese, opõe-se a 
um.a o1ientaçã.o adotada em quase 
todos os países do mundo, orul€ c en
sino secundário tem sempre ~ntrali-

zaçã.o. de tal maneira que pcssa pri
mar pelo seu rendimento. 

O Sr. Ata:liba Nogueira - Nos Es
tados Unidos da América do Norte 
não existe Ministério da Educação e 
n2-o há quem conteste o eleva.do grau 
da educação ali. 

!Trocam-se varias apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Atencãc. 
Está co1n a pa..l~:.:rr3. o Sr. Mzdéi:os 
Neto. 

O S..~. MEDEIROS NETO- O pon
to de vista do nobre Deputado Se
nhor Ataliba NDgueira pe~a não só 
pela ausência de um fundo, realmen
te pedagógico, como também, porque, 
num pais como o nosso, onde a estru
tura geográfi-ca é sobremaneira gran
de, sem centralização, não poderíamos 
padronizar o ensino nem lhe dar o 
grau de eficiência e rendimento, que 
êle merece. 

O Sr. Ataliba Noçneira - A m<Osma 
coisa devo dize:r do Ministé.J·io da Agri
cultura: não tem razão para existir, 
porque a cultura é essencialment..: re
gional. 

C SR. MEDEIROS NETO -Entre 
o Ministério de Agricultura e o Mi
nistério da Educação vejo, simples
mente, um plano horizontal e um pla
no vertical. . . Aquele deixa a terra 
para o povo e êste pretende fazer da 
terra um"l. escada é€ salvação para o 
!~OVO. 

O Sr. Leite Neto - O ponto dê vista 
de V. Ex.~ é sensaw. O nobre orador 
está p:ropondo que a União man
tenha um colégio padrão em caàa 
capital do pais. 

O SR. MEDEIROS NETO- Pe!-fei
tam€nte. De tal maneira é que as leis 
orgânicas do ensino secunàário po
derão ter, defir...it-h·amente, o ~eu en
quadramento em cadR. Estado e não 
ficarão à m-ercê, como ocor1·e muita.s 
vêzes. de um mero Insp~tor. 

O Sr. Ataliha Nogueira - Estou de 
acõrdo com V. Ex."; portanto, supri
mindo-se o Ministério não haveria fis
calizn.çã.o, nem teríamos mais inspe
tores a pertucar -a vida dos nossos 
g.in:i.sios e colégios. 

O SR. MEDEIROS NETO - Vossa 
Excelência está defendendo uma tese 
demolidora e eu estou construindo. 

O Sr. Paulo Sarasate - A tese é 
anarquista. 

O Sr. Ataliba: Nogueira - V v. Ex?s. 
querem o estadismo que, segundo es
tou vendo, penetrou na alma nacio
nal. 
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O SR. MEDEIROS NETO Pe!·-
mita-me prosseguir o meu discurso. 

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex." me 
permite um aps.rte? Creio que no meio 
têiDlo estaria a razão. 

O SR. MEDEIROS :t.""ETO - O meio 
tê!Dlo está perfeitamente no concei
to de que o Govêrno Federal mante
nha estabelecimentos - modêlo. eln 
cada capital do pais. 

O Sr. Jurandir Pires- A Lei Riva
dá.via Correia, que deu uma grandê e 
proíunda libe::-dade ao ensino, cri;;n 
realmente o melhor grupo intel~ctc;c· l 
do Brasil. 

A melhor média intelectual do 
Brasil vem daquela lei, onde se tinh'•1 
grande liberdade e se mantinham cs 
tipos padrões, que V. E....:.~ prec.7niz:;. 
no sistema do antigo Ginãsio N r.cl•). 
nal. 
·o SR. MEDEIROS NETO - Pd'

feitamente. A própria reforma de 
Benjamim Constant, ou seja o decre
to 981, de 8 de novembro de 1390, pe
la primeira vez cogitou, se assim po,le
mos nos expressar, dos educandários 
- modêlo -, em cada cao:;>ital do p~ is. 
Mostrando e eviden~iando a necess!::h
de, a urgência e a premência de que. 
em cada capital do pais, surja um es
tabelecimento modêlo e pm-adigma. de 
tal modo que possa regular e dis.::lpli
nar as demais. que constituam a ré
de educacional se('undár;~. nos Esta
dos. essa lei é a segunõ~_, '!'ta:pa d.:> es
copo a que nos p>~;.vi!IOS. 

No artigo 442, do decreto n.0 1. 232. 
de 2 de janeiro de 1891, está o s=guin
te dispositivo: 

"0 Govêrno promoverá. a 51:b~
tituição dos cmsos anexos por- es
ta.belecimênto de ensino secundá
rio integral, segundo o plano do 
G!nãsio Nacional, aos quais c:;n
cederá mediante condições, ~t,b
venção pecuniária e prerrogJ.t:•::s 
às daquele Ginásio". 

O Sr. Jurandir Pires - Apenas o 
tipo de ginásio, na forma clássic:t cio 
nosso ensino tem, no momento p;·e
sente, de se enquadrar no que se t?m 
feito para técnicos, depois da crl~ç5.0 
das escolas técnicas modêlos. 

O SR. MEDEffiOS NETO - P2·t·
!eitamente: V. Ex." antecipou. ra 
afirmar, justamente, que essa. tP.~e .::i. 
mostrou sua objetividade e eficiênd-.1. 
a.travez do exemplo que o própio G'l
vêrno Federal apre~entou à. Na~:'~ 
inteira, criando vári:::.·s capitais áo 

Brasil, as escolas Industriais e Técni
cas, das quais, até hoje, ninguém pc
de contestar o êxito efetivo. 
~ Servem de padrão, de modêlo e 
paradigma e primam pela, sua eficiên
cia. 

Essa situação, concebida em igual
dade de condições, com a que propo
nho vem mostrar que não é sem ra
zão a tese que os educadores do país 
nos 8.tiram à face, pedindo-nos :> pa
trocínio. Sõmente, assim, a lei orgâ
nica do ensino secundário terá devi
damente su:o~ adaptação, eficiência c 
real:zação. 

Essa mesma !ei n.0 4.244, de 9 de 
abril de 1942, faz distinção e11tre esta
belecimentos reconhecidos e equipara
dos. 

Como tal. ela mesma preconiza e 
distribui uma equidistância que mos
tra claramente que entre aquêles e o 
equiparados deve haver uma. ascen
dêncm de tal maneira que se apresen
tem os equiparados em face d'ls re
conhecidos, como estabelecimentos 
modelares, na sua estrutura, eficiên-
cia e orientação. · 

Não pode, portanto, êsse critério fi
ca:- apenas dentro do texto lega>!: de
ve passar para a órbita eoonômlca do 
Govêrno a fim de ver se as leis têm 
:::.plicação. 

Subvencionando e a.mpa-ra·ndo tais 
estabelecimentos poderão apresente-r
se como padrão. O Estado dá hono
rários e vencimentos mesquinhos a. 
professôres secundários, que vivem 
numa capital sem que tenham re
cursos financeiros para isso. <Muito 
bem). 

O Sr. Adelmar Rocha - E organi
zando os próprios laboratórios. 

O SR. MEDEIROS NETO- Exata
mente. J;;, pois, com a emcção de fi
lho de Alagoas. com várias prioridades 
nos corredores da história nllCional, 
que trago êsse movimento para o ce• 
nãrio da Assembléia Constituinte, pa
ra que êste plenário, através de to
dos os representantes v-2.ia nele sa
lnt:lr atitude. capaz de dar nêste ins
t:mte, uma realidade educacional, que, 
atualmente, não tem o pais. 

Olhemos para o futmo. pe'lletre
mos nos umbrais da vida nacional. e 
verificamos que o currículo secundá
rio é básico na vida do nosso povo. 

Já não consideramos o ensino pri
mário como decisivo. E preciso mals. 

Os povos de hoje não se erguem ape
n::G, extinguindo o número de analfa
betos. mas ambientando e preparando 
suas gerações para que se definam, em 
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face da cultura e evolução científica 
do mundo. O pobre moço, que não pode 
sentir o orçamento e a gr~deza da. 
vida u!liversil.ária, que receba ::lo Es
tado o ensino secundário - op{)n=o 
e devido - para que, melhormente se 
adaptando à vida dos tempos moder
nos, na hora de evolução atual, seja. 
um elemento de mtegração útil ao 
pais e ao mundo. 

Era o que tinha a dizer. <Muito 
bem; palmtLS; o orador é cumprimen
tado.) 

DOCUMENTO ENVIADO A MESA 
PELO SR. REPRESENTANTE ME
DEIROS NETO, A FIM DE FI
GUR..'\R EM ATA: 
Sr. Presidente, o orientador - que 

eu chamaria têcnico - do movimento 
pró-autonomia da lingua nacional, Sr. 
Oto Prazeres, pede a V. Ex.a, por 
meu intermédio, faça constar do A11.ais 
da Assembléia pequeno comentário 
por ele formulado em torno do dis
curw do nobre Representallte de São 
Paulo, Sr. Aureliano Leite. 

O documento .é êste que passo a ler~ 
"O brilhante deputado Dr. Au

reliano Leite, no seu discurno con
'L:-a a língua brasileira, deteve-se 
em üois pontos que não são dig
nos da dupla altuia de S. Ex." 
- física e intelect\13.1. Desconhe
cendo de maneira completa os 
znotivos glotológicos e politicoo di!. 
questão, alega que a emenda é 
minha e que os !!42 Constituintes 
que deram a sua assinatura o fi
zeram apenas para apoiamento 
sem compromisso de voto. 

De fato fui o redator da emen
cla. mas o mesmo aconteceu a. 
znuitas outras. pois que a minha 
velha prática e o conhecimento 
de coisas parlamentares me tor
'Qaram. Por assim dizer. um ~uYJ
liar freoüente dos Srs. Deputados 
:il:ste$ solicitam in!onn~ões ?.> essa 
prática. máxime quanõo sabem que 
sou narticipante de idéia ou da 
medida Proposta. A emenda é, 
pois. dos Srs. Deputados e não 
minha. embora velho defensor ·da 
Linaua Brasileira. conforme clas
sifica o nosso idioma mna nlê!ade 
numerosa de escritores e filóhgos 
na nobre pátria de Camões. de que 
temos ore:ulho de descPnder 

A emenda em auestão não pre
cisava de assinaturas Para anoia
mento llorauanto apenRs é ex!ld
àa uma só para ter todos os trâ-

mites regimentais. Quem assir..ou, 
portacnto, praticou um ato de ade
são ao seu conteúdo. 

A insinuação do ilusõre Sr. Au
reliano Leite é, pois, im?rópria à 
correção const.·.,nte do seu pro
cedimento pois que \'ale não por 
um convite a valsa, mas sim por 
um convite à. fuga: "Vocêt; assina
ram. mas pcaem votar "1con
tra" . .. 

Dessa maneira deseja S. Ex.a, 
lembrando o episódio de Tróia, pe
netrar no campo contrário e des
troçar os adversários. Convenha
mos que é um procedimento que 
não está à altura de sua estatu
ra, triplam::nte encarada: moral, 
intelectual e ffsica, tôdas oste!ntan
do as maiores e mais meritórias 
qualida:ies. . 

Apurando que apenas 20% do 
total dos Srs. Constituintes re
cusou o seu amparo à emenda, 
·quer levar a desorde:n ao cam.po 
inimigo, insinuando um proc;di
mento pouco nobre. Nem um só 
dos que assinaram resolveu <o que 
não seria estranhávell retirar a 
sua assinatura, por um :nais demo
rarlo estudo. Mesmo que assim 
procedesse quase uma centena 
ainda assim. repetimos. a emenda 
ficaria com a maio<·ia absoluta de. 
totalidade dos membros da Constl.
tuinte. 

Mesmo afastada a emenda, afas
tada não pode ser tão sign1:ficati
va circunstãr..cia. 

Em, 24 de julho de 1946. 
Otto Prazeres. 

O SR. ALOISIO CARVALHO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representa.n~e. 

O SR. ALOISIO DE CARV.'\LHO 
- <Pela ordem) Sr. Presidente: inte
ressantíssimo debate travou-se ontem 
nesta Casa em tõrno do brilhante dis
curso proferido pelo ilustre Deputado 
Sr. Aureliano Leite, a propósito da 
d~nominação que devemos dar à lin
gua falada no Brasil. Estive envol
vido no debate atraves de vários 
apartes, inclusive um. a que me re
porto, neste momento, para esclarecer 
e cor.firmar, trazendo contribuição ao 
estudo que nesta Assembléia se vem 
fazendo a respeito de tão importante 
tema. 

Como é natura;, quando se trata de 
língua e linguajar, a questão da co-
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locação dos pronomes Yeio a baila, 
e o Sr. Aureliano Leite se referiu à 
m~.neira portuguesa de dizer, por 
exemplo, "dê-me··. e à maneira bra
sileira de dizer, por exemplo, "me 
dê". Afirmei então. que Jcão Ribeiro, 
com sua grande autoridade de gra
mático. autoridade tanto maior por
quanto foi neste pais dos poucos 
gramáticos t<Jlcrantcs e toleráveis ... 

O S:-. Costa Pôrto - E, acrescente 
V. Ex.", um dos. poucos que sabiam 
escrever portugues. 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO
Sim, e dos gramáticos mais sabedo
res do portuguê5, filólo~o. vernaculista, 
estilist_a, que realmente o foi. autor 
adnura vel dessa primorosa História do 
Brasil. um dos poucos, senão o único 
compêndio brasileiro, que não nos 
a~r~pendemae de ler no curso secun
dano. 

Mas, como ia dizendo, salientei 
no aparte, que João Ribeiro havia 
a_ propósito dessa questão de coloca~ 
çao df:! pronomes, afirmado que a nossa 
manerra ?e falar era mais tema, mais 
dôce, malS sua vc, e por isso dizíamos· 
··n:-e ,~ê". "me faça êste favor'', um~ 
deixe . E para exemplificar citei o 
soneto, que não figurou no aparte, 
com o nome do autor, mas que é do 
grande repentista baiano, Francisco 
Muniz Barr_eto, e no qual o poeta usa 
da e':'pressao "me deb:e", pois não 
Podena usar a expressão "deixe-me" 
por~ue. se a usasse, o soneto aca
baria em separação, em divórcio ... 
E ?Oneto de tal ternura amorosa. 
'·deixe-me" não seria jamais um fe
cho de ouro ... 

.O Sr. Jurandir Pires - No livro de 
Julio Dantas, "Como elas amam" 
escrito em língua. portuguesa, êle usà 
tôdas essas expressões que emp;ega
mos no Brasil, como o tratamento 
de "você .. , com a variação prono
minal da segunda pessoa. 

O Sr. Rui Almeida - E há a ex
pressão portuguesa "me melem". 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO
Agradeço aos nobres Representantes 
Sr. Jurandír Pires e Sr. Rui Almeida, 
a preciosa contribuição que acabam 
de trazer à tese. 

O Sr. Rui Almeida - Em última 
análise é mais uma questão de es
tiio. 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO 
--:- A coloelJ:ção de pronomes é ques
tao de estilo quando se escreve, e 
é de m9do de expressão, quando se 
fa!9.. Nao é possível, realment2, fa-

lar-se da maneira por que devamos 
ou sejamos obrigados a escrever; é o 
caso do romance moderno. Ninguém 
exigiria que os romancistas pusessem 
na voz dos seus personagens expressões 
que não fôssem as do linguagar co
mum, de todo o memento. 

Mas, voltando ao debate de ontem, 
Sr. Presidente, deve dizer que, sur
giu, Bntão, João Ribeiro, trazido não 
só pelo nobre Representante Sr. Au
reliano Leite. como pelo seu ilustre 
coestaduano, Sr. Amando Fontes. 
Nesse momento, parece-me, a ques
tão não ficou suficientemente escla
recida sôbre a orientação de João 
Ribeiro. João Ribeiro não foi jamais 
favorável à denominaço de língua 
brasileira; usou, ao contrário, a de 
língua portuguêsa. O sentido do meu 
aparte foi êsse, e quero confirmar 
agora, lendo duas apreciações de João 
Ribeiro. · 

O Sr. Jurandir Pires - João Ri~ 
beiro tinha, até, um sotaque portu
guês. 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO 
- Diferenciações sôbre que, então, 
muito se discutiu aqui, existem incon
testàve!mente no Brasil em relação 
a gauchcs, pernambucanos, cearen
ses, etc. Nós baianos, por exemplo, 
dizemos, - "Agradeço muito a Vossa 
Excelência o auxilio (xi) que acaba . 
de me trazer". Falei baianamente. 
Se o nobre colega estivesse aqui, na 
tribuna, talvez houvesse dito: - o 
auxilio (si) que V. Ex." trouxe. Não 
é. absolutamente, diferenciação que 
possa deterr :inar a autonomia de uma 
língua. 

O Sr. Rui Almeida - Aliás, a culpa 
disso é dos filólogos portuguêses, al
guns dos quais chamam a língua bra
sileira de dialeto. 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO 
- Também ontem foi discutido êsse 
ponte, incidentemente, nras jamais se 
pretendendo ... 

OSr. Jurandir Pires - Quem ini
ciou a questão foram os portuguêses. 
Se V. Ex.• fôr a Portugal, principal
mente no Norte. não entenderá uma 
palavra do que ali se fala. 

O SR. ALO!SIO DE CARVALHO 
- A prosódia é diferenciação que 
absolutamente não dá foros de auto
nomia por si só, ao idioma. 

O Sr. Jurand.ir Pires - Mesmo no 
tocante a composição da frase. 
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O SR. ALOíSIO DE CARVALHO 
- No seu livro A Língua Nacional -
e, notem os Srs. Representant~s.João 
Ribeiro não o denominou língua bra
sileira, mas língua. nacional, porque. 
realmente, o português falado no 
Brasil é língua nacional, isto é. do 
Brasil - João Ribeiro escreve textu
almente o seguinte: 

"A língua nacional é essencial
mente a língua portuguêsa, mas 
enriquecida na América, em3nei
pada e livre nos seus próprios mo
vimentos." 

Não sei como se possa fazer apre
ciação mais inequivoca. como afirmar 
que o idioma nacional é, essencial
nente, o português. 

O Sr. Costa Põrto - O fenômeno 
é. diferenciação, que realmente exis
te, parece não justificaria a diferen
ciação. porque o português dos can
eianeiros não é igual. 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO 
- Até porque, como já afirmei, não é 
a simples diferenciação que dá a u
tonomia à língua, mas um conjunto 
de diferenciações, sobretudo desen
tendimento entre os que falam o 
idioma. ,. 

O Sr. Costa Põrto - Conseqüên
cia da origem das línguas neo-lati-
nas. -

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO 
- A respeito da colocação dos pro
nomes, o trecho de João Ribeiro, a 
que ontem me referi, é o seguinte: 

"O exame psicológico dos prono
me;;; vai dar-nos uma exemplificação 
curiosa. O brasileiro diz comumente: 
me diga, me jaça o favor. - E' êsse 
um modo de dizer de grande sua vi
de.de e doçura. ao passo que o diga
me, faça-me, são duros e imperati
vos. - O modo brasileiro é um pe
dido: o port-uguês, uma ordem. Em 
me diga, pede-se; em diga-me, orde
na-se. Assim. pois, somos inimigos 
da ênfase e mais inclinados às inti
midades. Eis o suposto êrro. que, afi
nal. é apenas a expressão diversa da 
personalidade. E, se quizermos uma 
prova decisiva nesta matéria, temo-la 
no uso do chamado português, que 
também fazemos, quando há neces
sidade imperativa de mando ou de 
erúãse .. Então, nesse caso, pratica
mos, sem o saber, a vernaculidade dos 
pronomes. Se entre brasileiros, U."ll 
ordena. que outro se retire, diz lo~o: 

safe-se, raspe-se, suma-se! Aqui, a 
c~dem imperativa obriga à colocação 
dos pronomes pelo modo português. 
!Sou eu quem estã comentando o 
texto de João Ribeiro) . " 

'•E' a ênfase - diz agora João Ri
beiro - que vernaculiza a expressão, 
e éis porque não a admitimos onde 
~eria imprópria, excessiva e contrá
Yia à nossa indole. Me passa os co
hre~ é a forma de uma cobrança ami
g:i.vel. Pas&a-me os cobres é já uma 
mtlmação violenta, judicial manu mi
litari. Que interêsse, pois,' temos em 
reduzir duas fórmulas em uma única 
em comprimir dois sentimentos di~ 
versos numa só expressão? Em geral 
- continua João Ribeiro, notem bem 
os nobres colegas - "em geral tõdas 
as mutilações, por amor da verna
culidade, ou antes, do portuguesismo, 
envolvem qualquer sacrifício d'alma 
destroem os meios tons e os mati~ 
zes criados sob a luz e o ceu ameri
cano. 

J cão Ribeiro nll.o fala, aqui, do por
tuguês, mas, antes, do portuguesú;mo, 
do modo de falar português. 

O Sr. Ataliba Nogueira - V. Ex. 
devia aspirar a que invés de cavarmos 
mais fundo essa distinção, através do 
r:i.dio e do cimena falado, pudéssemos 
ter a unidade da língua portuguêsa 
nas cinco partes do mundo. 

O S1·. Rui Almeida - E a questão 
mesolõgica? 

O SR. ALOiSIO DE CARVALHO
Não podemos confundir a. existência. 
de uma lingua com a existência de 
formas ou expres-;óes de falar essa. 
língua. O que temos no Brasil são 
modismos, meia-tintas, tonalidades, 
matizes, os quais não não permitem 
sejam autónoma a língua que falamos. 
Quando José de Alencar escreveu os 
seus granc:ies romances, em uma !in~ 
gua que então foi uso denominar-se 
"língua brasileira", o que êle estava 
:revelando não era a independência. 
dessa lingua. mas a independência in
telectual do Brasil. que não se havia. 
feito ainda, apesar da independência. 
política. Não confundamos. portanto, 
a independência do pensamento com 
a autonomia da língua. 

Hoje, Sr. Presidente. os nossos ro
manc15ta~ não mai> escreveriam na. 
l!ngua em que José de Alencar o fêz, 
mas escrevendo ainda pela maneira 
como os- brasileiros falamos. estão es
crevendo o português, embora, é cert(}, 
não seja o português de nossos ante
passados. 
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o Sr • .Ruf Almeida- José de Alen
car sempre escreveu em muito bom 
vernáculo. Estão ai as antologias, onde 
:flgu:ram trabalhos como a "Ave 
Maria", a "Prece", que constituem 
uma das mais brilhantes e extraordi
nárias páginas. Seja feita essa jus
tiça. 

O Sr. Ataliba Nogueira - E' ine
gável a diferença entre o falar do 
edudito e o popular. 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO
Quem escuta o f:tlar do português, não 
precisa recorrer a qualquer dicioná
rio para procurar o sentido de suas 
palavras. Quando, porém, precisarmos 
:manusear um dicionário para e.Jlten
der o sentido das palavras usadas pelo 
português, então, sim teremos chega
do à independência de nosso modo 
de falar, ou, melhor dito, para encer
rar estas considerações - urna vez 
que o Sr. Presidente já me acena que 
está fL'1do o meu tempo - quando 

Rui Barbosa, Euclides da Cunha e 
Castro Alves, por exemplo, preci~arem 
ser traduzidos, para que sejam com
preendidos pelos portuguêses de Por
tugal, então, repito. teremos alçança
do a autonomia pleite.arla. 

O Sr. Altomar Baleeiro - O que, 
por exemplo, significa "ôsga"? 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO
l:sse têrmo está, aliás. numa das 
cartas de Eça de Queiroz, a respeito 
&e sua possível nomeação para o con
.:!l2lado de Portugal na Bahia, nomea
~ que não conseguiu porque uma 
:oenllora de grande influência na po
lttlca portuguêsa interferiu em favor 
ele outro canc!ldato; mas êsse têrmo 
- *ôsga", cujo significado V. Ex" 
dirá, parece-se ser um marisco, que 
náo existe. aliás na Bahia, mas exis
tirá possivelmente, em Alagoas e Per
nambuco. 

O Sr. Rui Almeida - Na minha 
\erra é "õsga". 

O Sr. . Aliomar Baleeiro - Osga 
<; uma lagartixa. 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO -
Errun estas. Sr. Presidente, as Cünsi
derações que desejava fazer a respeito 
õo debate travado, ontem, em tõrno 
<ia língua !alada pelos brasileiros. 
<~íuito bem; muito bem.) 

O SR. ATALffiA NOGUEIRA -
Sr. Pr"sidente, peço a pala>'Ta, pe!a 
ordem. 

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

O SR. ATALIBA NOGUEIRA (•) 
(Pela ordem! - Sr. Presidente, se o 
tempo me fôr propicio e a generosi
dade com que V. Ex.• costuma tratar
nos não me faltar, irei ocupar-me de 
três assuntos, embora · sintéticamente. 

O prime:ro é o relativo acs japonê
ses no Estado de São Paulo. E' jus
tíssimo o alarme de que está tomad::. 
a população brasileira em face dos 
numerosos atentados perpetrodos p~·r 
súditos japonêses em São Paulo. 

E' verdade que tais atentados se 
têm feito exclusivamente no seio da 
colônia, a saber: jovens exaltados, 
pertencentes a uma sociedade nacio
nalista japonêsa, têm levado a morte 
àqueles maiorais da colônia que por 
si mesmos não querem matar-si?, em 
virtude de não sei quais princípios. · 

Sr. Presidente, o espetáculo que se 
nota no meio dos japonêses do Estado 
de São Paulo é o de um misticismo 
extraordinário e incompreensível. 

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.a dá. 
licença para um aparte ? 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Com todo o prazer. 

O Sr. Nestor Duarte - Devo dizer 
que· nest-e L'1Stante há de assumir 
grande importância o dL<curso que 
V. Ex.• vai pronunciar, porque a na
ção bras:leira está em espectativa e 
ao mesmo tempo em estado de per
plexidade diante dos fatos que estão 
ocorrendo em São Paulo, dos ma.ls 
graves do Pais, qua..Tlto ao que se pode 
chamar segurança pública. E, ainda 
por cima, põem em cheque a própria 
autoridade e boa-fé do govêrno. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Precisamente por isto é que estou na 
tribuna. 

E' fato que interessa não apenas ao 
meu Estado, mas a todo o Brasil. E' 
!ato que tem sido explorado vilmente 
por a.quêles que se não contentam 
com a realidade, a!nda quando ela é 
crua. e vão além, procurando tirar 
ibções e conseqüências de caráter par
tidário. Vamos, portanto, seguindo o 
roteiro nosso, em primeiro lugar acen
tuar esta gravidade. 

Sr. Presidente, o fanatismo está in
vadindo a alma japonêsa. em São 
Paulo e a faz explodir em crimes he
diondos, praticados com a frieza de 
sua raça. 

Sõmente agora, passados tantos me
ses daquele grande sonho de gran-

<* l - Não foi revisto pelo orador .. 

' 
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deza imperial, Q:.!C par milênios o Ja
pão jamais foi derrotado. 

O Sr. Carlos Marighela - Deseja
ria perguntar ao nobre orador se jus
tifica, por acaso. êsse fanatismo das 
organ:zações secretas japonêsas, de 
elementos fascistas na Toko-Tai e na 
Sheika-Kai, e tantas outras organiza
ções, que ali procuram subv·~rter a 
ordem dentro do Brasil, não respeitan
do as nossas leis e contando com o 
beneplácito do Interventor Macedo 
Soares, que se sujeita às imposições 
dessas organizações se~retas, longe de 
atender às nossas realidades, mas pro
curando fazer voltar suas fôrças con
tra os trabalhadores brasileiros. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
No prindp:o de seu aparte, Vo.;sa Ex
celência está coerente com a verda

,de, quando diz que são elementos 
dessas sociedades secretas aliados aos 
eJ.ementos fascistas da colônia. 

O Sr. Carlos MG.Tighela - São, de 
fato, elementos fascistas. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Isto é absolutamente verdade. A úl
tima ilação, porém, atingindo o govêr
no, já não é verdadeira; é política do 
Partido Comunista contra o Interven
tor em São Paulo, que tem sido de
nodado adversár:o do Partido, ali. 

O Sr. Jorge Amado - Tõda a im
pnensa de São Paulo registra êsses 
fatos. 

O Sr. Nestor Duarte - Quero di
:aer que, seja causa fascista ou ape
nas causa mistica, o :r a to é de suma 
gravidade. A causa pouco importa no 
mom~nto. 

O Sr. Pereira da Silva - E' um 
insulto ao Brasil o que se está ta
>:en<lo, seja o que fôr. 

- · O SR. A T ALIE A NOGUEIP~">. -
Os_ nobres colegas, por enquanto, só 
estao corroborando o que estou di
zendo. A única voz discorda.'lte foi 
aquela que, buscando pessoa comple
tamente estranha ao caso e que com 
a maior clarividência, como homem 
político e:1:perimentado, como verda
dei•ro €Staàista, está bus-::ando ~oiu
ção que outros, por exemplo, para 
usar uma expressão comunista -
quando lhes doi na carne a coisa 
é diferente -~ quer~m violência, bru
talida.de. -ccr..~r::t c.s joponés~s sem en
tender a questão, máxime sem co
·nhecer a psicologia politica, que est:i 
a mostra: qu<:.l o trat:J..."!lento devido 
no caso. 

s~. Presidente, !az mais de ano a 
derrota do Japão. no entanto, só 
o.gc·:a estão despertand.o os japoné
ses, caindo em cheio na realidade, 
para. aquilatar o que isso significa, 
p::incipalmente para êles, que pra cá 
vieram como Agent~s de conquista do 
Brasil. Para nós os momentcs são ráPi
dos, po:!'que nossa história é ::.penas de 
quatro séculos, mas para a histõria 
de milênios dos japonêses orgulho
sos. cujo imperador não descende da.s 
divürdades, porque é a própria di
vindade, tal fato há de trazer ao 
nosso espírito a conYicção de que 
estamos diante de um caso de inau
dito fanatismo. 

O Sr. Rui Almeiàa - Não com
preendo como o Interventor Ms.cedv 
Soares chamou a Palácio indivíduos 
já conhecidos da polícia como man
datários dos crimes praticados dent~o 
de São Paulo. 

O Sr. Carlos Prestes - O inte"
ventor Macedo Soares e V. Ex." <es
tão defendendo o O'l'gulho japonês. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Vou responder a V. Ex.a, sem abso
lutamente fazer preliminares. O In
terventor de São Paulo, com expe
riência política muito maior que a 
de V. Ex.'. com patriotismo muik> 
acima do de V. Ex.a, tomou neste 
momento a m€!hor resolução p<>ss1-
vel, a. que mais consulta o interesse 
nacional. Ato de alta sabedoria po
J!tica. 

O Sr. Carlos Marighela. - Cedeu 
aos japoneses. 

O SR. ATALIB.ll. NOGUEIRA -
Não cedeu, eis a rr..zão por que ocupo 
a tr.i'buna. 

O Sr. José Cmpim V. :E:x.a 
mesmo, dessa tribuna, já debateu 
conosco a respeito das nossas inter
pelz.ções sóbre a. orientação do Se
nhor Ma-c::do Soar::s em São P~l!lo. 
V. Ex.• deve estar lembraC:o à c q:xe 
j,{ denunciámos que aquêle Interven
tor se neg:n-a a entrar em entendi
msnto com os trabalh2.dc:cs de São 
Paulo, d-eclarauos em ,;:eve, pedb~clo 
aurnento d€ salários. Foi dito des~a 
tribt!na. por V. Ex.a e out.rooc; Rcp::·c
sentantes. que defenderam o L-lter
vcntor Macedo Soares. q11e era justo 
não se entendesse o IntervcP.tor com 
os operá.!'ios em greve PJt'que esta
vam fora da. lei. E:Itretanto, vejo 
ago:-a V. Ex." justificando a posição 
daquele Intcrvento!·, que se ent~:tde 
com criminosos col'~'lccidos em S::io 
Paulo e ::10 Brasil, c:-iminosos es
\ro.ngeiros, como são os o.ssassinos ja
~nêses! 
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0 SR. ATALIBA NOGU"EIRA -
Não retiro uma só palavra do que 
oportunamente disse a·qui -e às quais 
V. Ex." se reporta. vamos examinar 
:a questão e não desviá-la para a 
:politi<:a imediatista do Partido Co
munista. Todavia, saliento que o In
terventor não chamou a Palácio ne
nhum crimL'loso, mas apenas elemen
tos da colônia, em cujo seio, com 
ca•:áter secreto, existe a nefasta as
sociação nacionalista. 

Sr. Presidente, o Interventor de 
São Paulo tinha conhecimento de qu~ 
as prisões das cidades onde a colônia 
japonêsa é numerosa est~.vam repie
tas. Conheceu os processes instaurados 
em virtude de numero;;o.; crimes de 
mo:-t" praticados pelos japonêses. e 
teve, então, plena co1wicção d.~ que 
se tratava simplesmente <le fanát:
cos, imbuídos de um misticismo mi
lenar na raça e molime do braço 
vingado::. Insondáveis mistérios do 
Biõpirito humano a desafiarem a ra
zão e a: inteligência! 

E qual foi a sua atitude? 
Sa temos que não é possível, pela 

rep:-essão. com derr3me!1to de san
gue. com prisões. nem tão pouco com 
processc:s e condenações criminai~. 
do::ninar a ~nda de fanatismo. A vio
lência fnz mártires. portanto não con
ven~e. nem rcsolvelia a situação. A 
poE~ia apenas tomou medidas pre
ventiv?.s. Aos maiorais da colônia ja
por.~sa q11e. sentindo-se ameaçados. 
:lCOl'riam aos oostos policiais. O Se
-crct.:ir~o da Segnr:>.nça Pública, Se- . 
nho• Ol!veira Ribeiro !Sobrinho, auto
riz~V!'l o uso de armas, porque a po
lícia talvez os não pudes$e garantir. 
A :t'..!dácia dos jove·r.s nipônicos er'l. 
tal. que eles :->aderiam. de momento 
para. outro, ser sacrificados. Houve. 
porbnto. policia prevPntiva e repres
siva. Pn.$snu-:se ao Judiciário, e o in- .. 
terventor, nêsse pé é que tomou a 
sen cargo n decisão, porque competia 
i'l. autorid.::..de mais alta resolver. Que 
fêz. então. o nobre e ilustre Sr. José 
Carlos de Macedo Soares? 

Tr:üando-se de fanáticos, consultou 
a p~icologia política. uma vez que s~ 
não pode resolver uma questão com 
fanático~ simplesmente a ferro e fogo, 
como disse. 

O Sr. Café Filho - Pena é que :) 
Interventor de São Paulo não tenha 
estabelecido o mesmo critério para os 
'lue considera fanáticos do direito de 
:reve. 

O SR. ATALIBA NOGUEI:R.A -
E' Y. li:lc:.• quem classifica os operã-

rios de fanáticos. Mas quem defen
de o seu direito não é fanático. O 
ro.ciocinio do nobre deputo.do é fa
l:lo e írágil. 

Q Sr. Carlos Prestes - O govêmo 
de São Paulo. que se mostra tão to
lerante em relação a êsses japonêses 
fanáticos, não vacil:J. em perseguir 
violentamente operários que reclama
vam. os seus direitos. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA.
V. Ex."' f.'lla em persegwçoes, ma;; 
elas não existiram. O que se viu fci 
uma potência estrangeira dando or
dens em território brasileiro, no to
C~1nte a St'.r .. rjços portuários, foi a açã0 
de grevistas, violando a lei. 

Sr. Presidente, o ilustre Interven
tor em São Paulo, portanto, quis agir 
Psicológicamente ... 

O Sr. Jorge Amado - E agiu mal. 
O SR. ATALIBA NOGUEIRA -

. . . e. êsse processo psicológico deu re
sultados. notai bem, Sr. deputado 
Jorge Amado. 

Pergunto aos nobres e ilustres 
aparteantes, em sua totalidade co
n:nmistas t não apoiados) , ... 

O Sr. Jorge Amado - Há deputa
elos de todos os partidos aparteando 
V. Ex.•. 

O Sr. Café Filho - O Deputaao 
tl.ui de Almeida e eu também apar
teamos c oradcr. 

O SR. ATALIBA NOGu'"EIRA -
. . . pergunto-lhes se é ou não ver
dade oue foi na sexta-feira ültima, 
que se- realizou a reunião no palácio 
Clos carnnos Eliseos. Portanto, faz 
S dias inc.ompletos e não era possivei 
que os resultados estivessem paten
tes. Ainda não houve tempo. Mas, 
<:;ue houve resultado, l1ouve, pois os 
japonêses de lá saíram convictos de 
(jue er~, preciso tomar atitude dife
tente (Não apoiaà.os. Trocam-se vã
rios apartes. O· Sr. Presidente ta: 
soar os tímpanos, reclamando aten
ção.) 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
O alarido não convence. 

O Interventor de São Paulo, ar..tigo 
diplomata, homem exneriente não só 
em política como em diplomacia, con
vocou ao Palácio dos Campos Eliseos 
as figui'3S mais representativas da 
colônia japonêsa no território pau
lista; mandou caminhões aos princi
pais núcleos da colonização japonêsa 
para dali carrearem a São Paulo não 
sô os jovens, mas quantos quisesserr. 
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assistir à solenidade. Sàmente na sala 
principal do Palácio cêrca de trezen
tos japonêses se comprimiam. 

Senhores, foi uma solenidade a que 
quiz promover o Interventor de São 
Paulo a mais impressionante que pu
desse realiza~ para agir no espírito 
do oriental. · 

O Sr. Ct1rlos Marighela - Soleni
dade cotr.. fanáticos? iHá outros 
apartes.! 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
A Assembléia é testemunha de qu'! 
não querem ou\ir sequer a narracão 
dos acontecitr..entos. porque há ·inti.ü
to político de ataque ao Sr. José Car
los de Macedo Soares. 

<Trocam-se a.partes. O Senhor 
Presidente jaz soar novamente os 
timpanos.l 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
S. Ex.• presidiu à reunião, que espe
rava havia de impressionar vivamen
te oz fanát.icos. 

O SR. PRESIDENTE - Peco ao 
nobre orador terminar seu discurso, 
pcis de há muito esti findo o tem
po de que dispunha. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr.· Presidente, terminarei em breve 
prazç, se não fôr aparteado, porque. 
se o fôr. terei a obrigação de respon
der aos apartes. 

O SR. PRESIDE."lTE - Mas o 
tempo de V. Ex.a está de muito. ul
trapassado. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA - A 
reunião foi presidida pelo Int~rven

.. tor em São Paulo. Para ela convidou 
S. Ex.•, porque queria emprestar-Ih~ 
solenidade especial, o Sr. Ministro da 
Suécia no Brasil, o qual, do Rio de 
Janeiro. partiu para o meu Estado. 
S. Ex.• está em intimo contacto com 
a colônia japonesa, 1L'lla vez que a Sué
cia é a protetora dos interêsses ja
poneses no Brasil. desde a declaração 
de guerra. Esteve também presente o 
Consul da Suécia, a cuja repartição 
dià;riamente acorrem os japoneses. 
Duas personalidades que inspiram con
fiança aos súditos do Micado. Compa
receu ainda S. Eminência o Sr. Cai
deal Mata. bem como todos os Secre~ 
tZ.rios de Estado e outras figuras res
peitáveis da sociedade paulista. O In
terventor pede, então. ao Ministro da 
Suécia que comunique aos japonesc~ 
o qu: todos nés sabemos, mas que 
éles teimam em não acreditar, porque 

dizem que a imprensa é facciosa: que 
o Japão já tinha sido derrotado e que 
o Imperador Hirohito estava acatan
do, como vencido, as ordens dos Esta
dos Unidos e da Inglaterra. Foi fei
ta a comunicação. 

O Sr. Carlos Ma>·ighe1rz - E qual 
a responsta dcs japoneses ? 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Senhores, a resposta dos japoneses fo
ram as lág!"imas que correram de mui
tos olhos. embora em meio da frieza 
da maioria. 

~Trocan-;.-se inúnleros apartes si
m ullâ.ne-cs. ) 

O SR. PRESIDE!'<TE <Fazendo soar 
os tímpanos! - Atenção ! Está com 
a palavra o Sr. Ataliba Nogueira, a 
quem solicito o obséquio de encerrar 
as suas considerações, porque já es
gotou o tempo que lhe ~staYa desti
nado. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Cheguei ao Palácio dos Campos Eli
seos meia hora depois da solenidade. 

O Sr. An~ônio Correia - Mais hu
milhação que solenidade. 

O SR. ATALIBA NOJ1JEIRA -
Deparei com numerosos japoneses. nos 
jardins do Palácio, e pude aquilatar 
da prostração e tristeza de muitos 
dêles. Continuemos. A seguir. o In
terventor diz àquela gente que se devia 
conformar e não mais atirar-se, prin
cipalmente os jovens, ao assassínio e 
ao atentado aos maiorais da colônia. 

O Sr. Jorge Amado - Paternal
mente, então. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
A resposta foi de assentimento ao apê
lo do Interventor, que falava com ener
gia. 

O Sr. Segaàcu; Viana- E no dia se
guinte houve vrês assassínios. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
O choque da noticia era grande. No
tando. entretanto, que os ouvia o che
fe do govêrno, solicitaram a S. Ex.a 
que conseguisse da imprensa não ata
car o seu Imperador. 

O Sr. SegG.dcu; Viana - Isso é ina
creditável ! (Apoiados.) No Brasil, ini
migos nossos a exigirem a censura ds 
imprensa! 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Não altere os fatos, nobre .Deputado. 

Sr. Presidente, tenho aqui •·os Ser
tõ~s" de Euclides da Cunha. cujo pre
·fácio peço aos nobres colegas que 
leiam, pois nem ao menos pude apli-
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car a sua lição tão sâ.bia ao pre~en.te 
caso de fanatismo. 

<Trocam .. -se num .. erosos aoarte::~. 
O Sr. Pre.siden:te taz soã.r in· 
zistcnt~mente os tímpanos.) 

O S~ .• Ü'ALIBA NOGUEI?...". -
Os apartes impzdem que eu conclua 
com onortuna comuaração. Terei de 
àeixar ·a tri bU!Hl pàra prosseguir em 
outro diz. 

C Prosseguem cs apartes. l 

O S~. PRESIDE..'l7E - Está fin
ào o discurso ào nobre Representant=. 

(0 oraàor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE- Está fir:àa 
e, hora <i o Expe<:liente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 161 Senhores R:
presentan~es: 

Partido Social Democrãtico 

Amr.zonas: 
Alvaro Ma.ia. 
Valtiemar Pe<i.rosa. 
Cosme Ferreira. 

Pará: 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
La.meira Bittencourt. 
Carlos Noguei.ra. 

Ma.ra.nhão: 
Clodomi.r CardilSo. 
Pereira Júnior. 
Luis Carvalho. 
Jo;é Neiva. 

Pizuí: 
Renault Leite. 

Cea.rá: 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Nane: 
Georgino Avelino. 
Di~lé<:io Duarte. 
Mota Neto. 

Para.ioa: 
J::indui Carneiro. 
Samue! Dua.rte. 

Pemamburo: 
Novais Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Oscar Carneil'O. 
Osvaldo Lima. 
Co.sta Põrto. 
Ulisses Lins. 

. Barbcsll. Lima. 

Alagoas: 
Góes Monteiro. 
Silvestre Péricles. 

Se=gipe: 
Graco Ca.!·doso. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
La.uro de Freit.a.s. 

Espírito Santo~ 

Ari Viana. 
Ca.rlos Lindemberg. 
Vieira de Rezende. 

Distrito Federal: 
Jonas Cn.."''ei3.. 
JC>sé Romero. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Alfredo Nev€-S. 
Amara! Peixoto. 
Getúlio Moura. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 
Benedito Valadares. 
Ju.scelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabro.. 
João Henrique. 
Gustavo Capanema. 
La ir Tostes. 

São Pa.ulo: 
An:õnio Feüciano. 
César Coota. 
Cost·z. :..;e:to. 
Silvio de Campos. 
José Arm&ndo. 
Horácio Lafer. 
Ataliba Nogueira. 
João Abdala.. 
Hcmorio Monteiro. 

Goiás: 

Caiado Godói. 
Galena Pa,·anho.s. 
Guilherme X:J. vice. 

Mato GrCGõ(): 
Ponce d-e A!'ruda. 
Martiniano Araújo. 

Pa:.a..~ã: 

Flávio Guimarães. 
Aramis Ata ide. 

S8,nta CatarL'la: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino 
Roberto G:c.'>.>embachr-r. 

R::> Gl<'nde do Sul: 
Gastoo Englert. 
Adr~aldo Cos.ta . 



Da..-na;;o Rocha . 
Glicério Alves. 
Nicobu Vergueiro. 
Mércio Teixeira.. 
Pedro Verg::.ra.. 
Herofilo Azambuja. 

União Democrática Nacion<tZ 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéa. 

Piauí: 

Matias Olímpio. 
Antônio Corrêa. 

Ceará: 
Plinio Pompe>l. 
Beni Carvalho. 
Fern=des Teles. 
José Borba. 
José Sampaio. 
Alencar Ara.ri pe. 

Rio Grande do N<me: 
Ferreira de Sousa, 
Alt!isio Alves. 

Paraíba: 

Ver<'.,niaud Wanderley. 
José Gaudêncio. 
João úrsulo. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
Jão Cleofas. 
Gilberto :Freire. 

Alagoas: 

F<eitas Cavalcanti. 

Sergipe: 
Heriba1do Vieira. 

Bahia: 

Juraci Maga.lhães. 
Octavio Mangabeira. 
Manuel Novaes. 
Luis Viana. 
Clemente Mariani. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Alioma.r Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 

Espirito Santo: 
Luís Cláudio. 
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Distrito Federal: 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Pr..do Kelly. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

MinM Gerais: 
:\13.'!: a.lhães Pinto . 
Gabriel ?a.sc:;o.s. 
:Milton Camp..">S. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
?a.ulo Nogueira. 
?linio Barrot.o. 
To!edo Piza. 

Goiás: 

Jales Macha.do. 

:Ma.to Gro.ss.o: 
J (}§,o Vilas boM. 
.".gricola de Barros. 

Pn:aná: 
Err.esto Gaertner. 

P.io Grande do Sui: 

Osorio Tuiti. 
Flores d·a CU.t'!.ha. 

Partido Trabalhista · Brasileiro 

Ba.hia: 

Luiz Lago. 
Distrito Ped&a.l: 

Rui Almeida. 
Benjamin Fa.ra.h. 
Vargas Neto. 
Gurgel à'Ama.r~L 
Sege.d.a.s Viana. 
Antônio Silva.. 
Ba..,-eto P'...nto. 

Sã.o Paulo: 

Romeu Fiori. 
Berto Condé. 

Paraná: 

:Mele Braga.. 

Rio Grande C.o Sai: 

Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasi! 

Pern-ambuco: 
Gregó1io Bezerra. 
Agostinho Olivei.ro.. 
Alcêdo Couti.nho. 
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Distrito Federal: 
C a.!' los Prestes. 
J<Jão Amazonas. 

São Pa•ulo: 
J o.sé Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Cai!"es de Brito. 

Pcrtido Republicano 

:Maranhão: 
Lino Machado. 

PerJlambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 
Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 
Daniel Carvalho. 
Felipe Balbi. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 

Ceará: 
-~lves Li!lha:es. 

Bahia: 
Teódulo AlbÚquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
11 .. 1-ruda Câmara. 

Partido Republicano Progressista 

São Paulo: 
Campos Verga!. 

Partido Libertador 

P..:o G::-ande do Sul: 
Raul Pila. 
O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Pre

.sidente, peço a p.:uavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDE~TE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

Atenção! O orador está na Tribuna. 
Peço aos Srs. Representantes que fa
çam silêncio. 

O SR. CAFÉ FILHO (pela ordem) 
- Sr. Presidente, aguardei se fizesse 
o silêncio que V. F;x·.• impôs. Vou 

agora formular urr.a questão de or
dem. 

V. Ex.• deve estar lembrado ue quç 
requeri ao Poder Executivo informa
ções sôbre o montante das despes'is 
decorrentes da guerra de que :;Jarti
cipou o Brasil. O honrado Sr. Minis
tro da Fazenda prestou essas infor
mações em ~arát~r reservado, o que 
me levou a levant3.r uma questão .ie 
ordem, já do conhecimento da Cas::-.. 
Acontece. porém. que o o "Diário d'l 
.1'-Ssembléia" publica um despacho de 
V. Ex." no oficio que dirigiu à 1\Le~:J. 
o Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, 
despacho redigido da seguinte ma
neira: 

"Traz o afiei·? um pedido de re
serva. O ilust,rado Representan
te Sr. Café Fllho pede à Mesa 
uma solução para êsse sigilo, ale 
::;ando que desejaria levar ao co
nhecimento da Assembléia o as
sunto. A Mesa cumpriu o precei
to do art. 48, § 3.0 , do Regimen:.o 
Interno, mandando o oficio ao pro
ficiente solicitante das informa
ções. A S. E.~." cabe resolver e 
não à Mesa. 

Os assuntos secretos sõme.nte po. 
dem se transfigurar em pública 
por deliberação da Assembléi3. 
(art. 45, § 3.0 , do Regimento In
terno) , 

Fiquem êss~s papéis guardados 
à disposição do ilustre Represen
tante Sr. Café Filho". 

' Sr. Presidente, _procedi à leitura do 
despacho de V. Ex.•, para que o ple
nário conheça bem a questão, nos·pon
tos em que ela se s1tua. 

Tenho para mim o encargo, con
fiado por V, Ex .. a de tomar uma ini
ciativa a resp'eito da divulgação das 
despesas de guerra. 

Recorro ao Regimento que V. Ex." 
invoca; leio o ofk!o do Sr. Ministro 
da Fazenda, e tenho uma grande dú
vida: se devo vir a tribuna e dar co
nhecimento à Ass·~'llbléia, tecendo co
mentários, daauilo que o próprio re
presentante do Poder Executivo, em
bora sem dar os motivos, considera de 
natureza secreta. 

Não sei mesmo, Sr. Presidente, se 
a Assembléia poderia tomar es~a de
liberação. O Ministro de Estado d ~
clara que as despesas resultantes da 
guerra devem ser, 3.inda, mantidas em 
reserva. As razõ~s não são dadas. 

Que devemos f9.zer, nós, Represen
tantes do povo, constituídos em As-
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sembléia? Contra:·i:cr o Ministro, sem 
ouvi-lo?! Parec&-r..e que não, Senhcor 
Presidente. 

Dai a minha imciativa, apoiada no 
Regimento da Câmara que é subsidiá
rio do Regimento da Assembléia Na
cional Constituinte. 

Em nosso Regimento, não encontrd 
qualquer disposição que nos permitisse 
pedir a audiência do honrado Sr. Mi
nistro da Fazenda, para dar os mo
tivos pelos quais o Govérno ainda con
sidera de natureza reservada as de.>
pesas da guerra; ':!ntre~anto, naquele 
que é subsidiário d.a nossa Lei In
terna, o da Câmara dos Deputados, 
elaborado em- 1936, está perft:itamente 
regulamentado o comparecimento dos 
ministros à Assembléia num ca~o 
como me parece o presente. 

Dai, Sr. Presidente, o dirigir a V. 
Ex.• requerimento pedindo que con

. sul te a Assembléia sôbre a conveni
ência de convocar o Ministro da Fa
zenda para uma réunião pública ou 
secreta, a juizo do Sr. Ministro, con
forme os motivos que S. Ex.• tiver a 
expôr, rmuito bem) e venha dizer 
porque o govêrno considera de natu
reza secreta a despesa da guerra. 

E' possível que mntivo exista e o 
govêrno deseje manter ainda em ca
ráter reservado as despesas da guer
ra, mas. quandc os outros países, que 
participaram da conflagração mun
dial, como a Inglaterra e os Esta
dos Unidos, já dis•;utem as tais des
pesas, não vejo por quê manter ainda. 
reserva. 

No instante em que levanto esta 
questão de ordem, venho ao encontro 
do interêsse do p,·óprio govêrno, e.;
tando na presidência da Repúblic·1, 
aquêle que foi o Ministro da Guerra. 
no período da ação militar, Deve se~ 
S. Ex.• o maior interessado na divul
gação ou discussão dessas despesas. 

Sabem a imprensa, meus colegas e 
o público que êstes quadros estiv~
ram em minhas mãos e que eu os 
conheço. vi e li. !'ois bem, senhores 
Representantes, multa gente tem per
guntado qual o m0ntar..te das despe
sas da guerra. 

Sei, Sr. Presidente, que a obriga
ção de meu mandato é não divulgar 
informações de caráter reservado, 

Muihs pessoas têm dado aquilo que 
chamamos de pal).'ites sõbre o total 
das despesas. não t~ndo ninguém di ~o 
a importância exata. Tôda gente cal
cula mais do que a guerra de f a <o 
custou. 

Vê V. Ex.•, Sr. Presidente, que deve 
ser em beneficio ::o próprio govêr:1.o 
a divulgação de tais despesas. As
sim, encaminho o.. V. Ex. a meu re
querimento. 

Não disse no reql!erimento, Senhor 
Presidente, que est:l reunião deva sec· 
secreta ou pública, porque entendo que 
de sua natureza só o Ministro é JUiz. 

Se os motivos qtte o 1\rinistro tere, 
como Representante do Poder Exe
cutivo, são reservados, não devendo o 
público conhecê-los. S. Ex." os dirá a 
Assembléia: (Muito bem; muito bem'. 

O orador ~nvia a llfesa o se
guinte: 

REGULAMENTO N .. 0 302, DE 1946 

Requer a convocação do Minis
tro da Fazenda a fim de prestar 
declaração à Assembléia sôbre os 
mOtivos por que o Govêrno .man
tém em reserva as despa;as da. 
guerra, 

Atendendo a que o Brasil. colabo
rando na guerra, com as Nações Uni
das, realizou despesas· de mobilização 
e guerra efetiva; 

Atendendo a que, encerrado o perío
do de ação militar, deve a Nação co
nhecer quanto custou sua participa
ção na luta contra o nazi-facismo; 

Aterdendo a que o Exmo. Senhor 
Ministro da Fazenda, em oficio à As
sembléia Nacional Constituinte, con
siderou reservadas essas despesas; 

Atendendo a que não deve a Assem
bléia deliberar sõbre a divulgação de 
tão relevante matéria sem audiência 
do representante do Poder Executivo; 

Atendendo a necessidade urgente de 
uma deliberação a respeito de maté

, :ria, já em poder da Mesa, sem conhe
cimento do plenário; 

Requeiro seja convocado o Exmo. 
Sr. Ministro da Fazenda a prestar as 
declarações que se fizerem necessá
rias a esclarecer a .Assembléia, sõbre 
os motivos por que o Govêrno man
tém em reserva as despesas da guerra. 

Saia das Sessões, em 24 de julho de 
1946. - Café Filho. 

O SR. JOÃO· CLEOFAS - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem li. 
palavra o nobre Representante. 

O SR. JOÃO CLEOFAS (*) (pela 
ordem) - Sr. Presidente, acompa-

r •) Não foi revisto pelo orador. 
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nhei atentamente a cxpos1çao feita 
pelo Deputado CJJé FiLI"lo, referente 
ao oficio do Sr. Ministro da Fa
zenda, no tocante à.s despesas do 
Brasil com a guerra. 

Ontem tive oportunidade de apro
ximar-me de V. Ex.' e manifestar 
minha curiosidade em conhecer es.sa 
documentação, que se encontraria na 
mess.. sob a guard~. da Presidência. 
V. Ex. a teve a gentileza de me con
fiar, e. mediante recibo. levz! . essa 
documentação para casa. verlflCan
do que tódas as despesns de guerra, 
relativas ao exercicio de 1944. ou se
jam tôdas as despesas enumeradas 
nos quadros apresentados pelo Sr. 
Ministro d::t Fazenda, não contêm 
originalidade algun1a ne1n qualquer 
seg:·êdo, de vez que já se acham ca
talogadas no balanço da Contadona 
Geral ds. República para o eserciCIO 
referido. 

Dai, Sr. Presidente, não compreen
der eu a razão por que o Sr. Mi
nistro dz. Fazenda declara de natu
reza secreta as informações prestadas 
sôbre o assunto. peio menos na parte 
referente a 1944, que. repito, tõdas 
elas já se acham publicadas. 

· Se não tiveram divulgação mais 
ampla pelos jornais, é dado, todavia, 
a qualquer um de nós compulsar os 
números do balanço da Contadoria 

-Geral da República e, aí, COIÜ'lecê-
los com os detalhes com que foram 
oferecidos no oficio do Sr. Minl~tro 
da Fazenda. · 

Vejo nisto uma demonstração do 
pouco intcrêsse que - vamos dizer 
a verdade - a Assembléia Constitu
inte tem merecido. em muitos casos, 
do Poder Executivo. Bste exemplo ê 
mais do que frizante. 

O Sr. Ataliba Nogueira - O Sr. 
Ministro da Fazenda, pressurosamen
te, tem dado tôdas as informações 
pedidas pela i'.s.semblêia. Se estas 
não vieram nos têrmos em que V. , 
Ex.a esperava, poderá V. Ex.a renovar 
a solicitação. 

O SR. JOAO CLEOFAS - O no
bre colega não compreendeu meu re
paro. O Ministro da Fazenda declara 
que as informações são de caráter 
secreto. Entretanto, elas se acham 
publicadas em documentos já divul
gados com relação a 194.4. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
O nosso Regimento - perdoe-me o 
nobre Representante - não permite 
o debate agora travado. Cabe à As
sembléia cc,m a independência e a 

soberania que tem, julgar sôbre se 
as informações. no caso enviadas, 
devetn ou não ter divulgação. O Sr. 
Ministro da Fazenda o:msidera o 
assunto de caráter :reservado. Em 
taiz condições, o nobre Representan
te não poderá antecipar a discussão, 
da matéria; caber-lhe-á, se assim en
tender requerer o comparecimento do 
Sr. Ministro da Fazenda à Assembléia 
para ser ventilada a matéria ou so
licit::!r se rei.L.?la a Casa em sessão 
secreta para idêntico fim. Só assim 
se deliberará sóbrc se deve ou não 
co::1serva r-se secr\!to o exame das in
formacõcs ren'!etidas. Se a Assem
bléia · Constituinte, puder soberano 
que é, entenda que o~ dadc.s cons
tantes ão ofício ào Sr. Ministro da 
F.:tze!:da. não constitu2!n segredo, da
remos publicidade aos mesmos. 

O SR. JO.ii.O CLEOFAS- Sr. Pre
sident~. dou desde logo minha opinião, 
que me parece ser a de tôda a Assem
bléia: não podemos considerar secre
tos êsses dados, porque já foram di
-;·ulgados. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Há duas opi
niões :respeitáveis, que se chocam: 
uma tle V. Excia .. outra áo detentor 
da Pasta da F-azenda. ltste afirma à. 
Assembléia, prestando informações, que 
a matéria é secreta . 

O SR. ,TOAO CLEOFAS - As in
formações já foram divulg-adas no ba
lanço da Contadoria Geral da Re
pública. 

O Sr. Acúrcio Tórres - V. Excia. 
está tomando como não secretas, em 
parte, essas informações. Se V. Excia. 
me permite, volto ao meu aparte, para 
repeti-lo. Há duas opiniões, por de
mais respeitáveis: uma a de V. Excia., 
dizendo que a matéria não é secreta; 
outra, do prõprio Ministro que escla
rece à Aosembléia, declarando que pres
ta as informações sõbre o assunto, que 
Julga de natureza secreta. Vem o S:r. 
Presidente da Assembléia e dá a V. 
Excia. as razões que acabamos de ou
vir. Vamos debater essas informações 
tiáas como secretas por quem as pres~ 
tou, a nã·:> ser em sessão secreta? E se 
entendermos que a matéria é sigilosa? 
Se não fór, daremos publicidade. 

O SR. JOÃO CLEOFAS- Como p-o
deremos considerar secretas informa.
ções que já foram publicadas em do
cumentos que tiveram a maior divul
gação? Só poderão ser secretos os da
dos que ainda não forem publicados. 
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O SR. PRESIDE~'TE - Chamei a 
atenção do nobre Deputado justa

mente para o fato de que as consid~
rações que está produzindo são as.m:;to 
da se·ssão secreta da Assembléia. Só 
esta, como tive ocasião de dizer, po
derá dici:dir se deve a matéria se! ou 
não divulgada. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Se o orado!" 
me permitir, ac~es.centarei: com a ex
posição que faz, com as razõe~ que 
apresenta - e eu as ouço. como ~e~u
nre, com a máxima atenção - est:í 
S. Excia. se antecedendo, de vez que 
traz ao conhecimento do plenário, em 
sessão pública, aquilo que, amanhã. 
o nobre Representante mesmo, com 
melhor exame do assunto, poderá achar 
ser de natureza secreta. 

O SR. JOAO CLEOFAS- Sr. Pre
sidente, atenderei a V. Excia .. Digo. 
apenas. que estou me insurgindo con
tra o fato de se afirmar sere:o1 secre
tas informações que são públicas e 
já foram divulgadas em documentos 
oficiais e de circu~aç~.v n~o Er:.-:.i:a
dQ.. 

E' <?xato. apen::t.s quis fazer um re
oaro. Sou de todo favorável à inicia
tiva do Deputa;do Sr. Café Filho, no 
sentido de ouvirmos, em ses~:.ão pública 
ou secreta, o nobre Ministro da Fa
zenda sôbre documentos posteriorês 
a 1944, pois, quanto aos dêsse ano não 
precisamos de elemento algum po!" co
nhecermos o que já está amplamente 
divulgado. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Quanto à 
questão, devo esclarecer que o Sr. Re
presentante Café Filho solicitou in
formações ao Sr. Ministro da Fa
zenda; êste as confiou à Assembléia 
através de oficio, que, depois de pu
blicado, encaminhei àquele Repn.sen
tante. Por mãos que ignoro ainda de 
quem, do mesmo modo, lhe chegaram 
qua;dros que eu é.esconhecla, os quais 
·- êstes sim - se apresentam como de 
caráter secreto. S. Excia. pediu à 
Mesa que deliberasse sôbre se deveria 
ser ou não considerado sigiloso o ob
jeto da informação. Entendi que me 
falecia competência para despachar 
no sentido de serem as informações 
divulgadas, devendo caber à Assem
bléia a decisão no caso. Se S. Excia . 
desejar, convocarei imediatamente 
uma sessão secreta. durante a qual se
rão lidos todcs os documentos e apre
ciadas as verbas pela Assembléia, que, 
em sua soberania absoluta, resolYerã 
sóbre o critério a adotar-se, pub!i
cando-se ou nã-o. no Diário da A:;sem-

~~lêia as peç·as q:.:c ~campanharam o 
oficio. No tcca...'1tc ~o ped\do do Sr. 
Repres-er..~t.aJ.!tc Joúo Cleof:.:s que dei
xou a.gcra a tribur~a. 11áo o- poderei 
ate.r;;.der. O Sr. Cn:fé Filho, se o en
terrder, requererá a convocaç:lo da ses
sii.c secreta. Set: requerimento apre
sentando, er.treta!lto. terá de seguir o 
c2.nünho re~irr.e-r..~3.1. S. Excia. se li
mita a perguntar quais os motivos que 
teve o Sr. Niir..i.:;t!'o do. Fazenda para pe-
0.~!· !·es2~va: não solicita, con1o dese-
1c.,r::. ... o r~obre Reoresentante Sr. João 
~Cl 1.:-Vi8._, c~~ fôSsetn fornecidas in
.:.'c!·~:.~ac:Jcs · abran:;en.do os anos ante
rinn·.~. · A corn .. ocação para comp?..reci
l.:.:i.:'!~:o de U!n ministro deve deternli-
1!.:-:.!.· o assur..to que a motiva. Há. ne
(;Cs..sidade de e;:::.pecifica.ção. 

Te:1ho assim, respondido a questão 
C: e c-rdem suscitada. 

O SR. CAPE FILHO (•'ela ordem) 
- Sr. Presidente, parece que no re
querimento está expresso o desejo do 
nobre co~ega. isto é, o compare-cimento 
do Sr. Ministro. Deixo de especüicar 
os motivos da reserva porque êsses de
vem estar a cargo C: o Sr. Ministro, e 
não os conheço. 

O S..."'t. PRESIDE~TE - Vossa Ex
ce-h~ncia pediu o cmnparecimento do 
Sr. Ministro para de-clarar os motivos 
pelos quais reputa secreto o assunto. 

Agora seriam pedidas também ex
n!icacões relativamente aos anos an
~ecedentes. Foi o que compreendi. 

O SR. JOli.O CLEOFAS - (Pela 
ordem\ - Sr. Presidente, eu quis 
apenas salientar a estranheza de se 
consi·de!"ll.rem secretas informações 
que JU são do conhecimento público. 
:1o.Hn.ha opir'.ião é que se devem pres
tar amplas e públicas inforn1.ações 
sôbre despesas de guerra. como o fiz~
ram outros países. Seria ocioso pe
dirmos informações secretas a respeito 
de assuntos já do domínio público. 

O SR. PRESIDENTE - O que de
clarei foi que V. Ex.• poderia pedir 
o comparecime!1to de um Ministro 
para qualquer assunto, desde QUe êste 
fôsse. préviamente determinado. Diz 
o Reginlento que a convocação ào Mi
nistl"o, àecidida pela Câmara, será. 
comunica-da por ofício. dando-se pre
cisamente o as' ·mto das informações 
pretendidas, pwin.do ao l>1inistro a 
escoll'.a, dentro do prazo das ho!"M da 
scs;o:1o, do momento em que deve com
p:lrec!!r. 
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O SR. JOÃO CLEOFAS Senhor 
Presidente. para simplif:car a ques
tão, se o Sr. Cafê Filho me permite, 
terei a honro. de subscrever o reoue-
rimento de Sua Excelência. · 

O Sr. Caje Filho - Ag:-adeço ao 
nobr·e colega, reivindicando essa hcrua 
para mim. 

O SR. PRESIPENTE- O requeri
mento do ilustre Representante terá 
prosseguimento, na fo::ma regimental. 

O SR. CAMPOS VERGAL - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pam 
apresentar uma indicação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
Pala'\Ta o nob::e Representante. 

O SR. CA."\il'OS VERGAL - Se
nhor Presidente, em defesa dos inte
rêsses do nosso povo e, ao mesmo 
tempo. formulando um apêlo à boa 
vontade das autoridades públic<.s, ve
nho encaminhar à Mesa o seguinte 
requerimento: <Lê) . 

INDICAÇÃO N.O 202, DE 194<3 

Sugere ao Poder Executivo or
denar a imediata liberacão e a 
devida reintegração em seu; em
-pregos, de todos os ouerà.rios e 
Juncionà.rios que se acham presos. 
espedalmente nesta Cap:tal, em 
Santos e em São Paulo. 
Considerando: 

1.0 ) que se processa no Brasil a 
oportuna coalisão de partidos políti
cos, objetivando melhor serVirem à. 
:nação e procurando, destarte, um novo 
clima de paz e de úteis atividades, em 
prol do povo brasileiro, angustiado por 
duras necessidades, entre as quais pre
pondera a escassês de gêneros alimen
cios· 

2h que .a boa vontade e o esfôrço 
de autoridades públicas vão ao ponto 
de absolver de qualquer pena locuto
res que ,acidentalmente nasceram em 
nossa terra, por~m que se nazificaram 
e atuaram deliberada e longamente. 
contra as fôrças aliadas da democra
cia, especialmente na rádio de Milão; 

3.0 ) que é impossível, injusto e an~~
evolutivo negar à massa trabalhadora, 
não só do Brasil como de tõda e qual
quer nação do mundo, sua vital parti
cipação nas atividades econômicas, oc
liticas e· sociais, visto que sômente "c,e
gos mentais não enxergam que é inú
til, destrutivo e anti-patriótico o sis
tema revolta:1te de aplicação de vio
lências físicas contra operários inde

·fesos; 

4.0 ) que uma centena de associa~ 
çóes de classes está vivamente intc
r~ssada em que se reinstaure no pars 
uma .nova era de liberdade esclared• 
da e de confiança construtiva, em be
neficio do povo, de que possam livre
mente participar os proletários em 
geral: 

Requeiro a V. Ex.•, Sr. Presidente, 
Fe digne comunicar-se corn o Poder 
Executil;o a fim de que êste ordene 
a imediata libertação e a devida rein
tegração em seus empregos de todos 
os operá::ios e funcionários que se 
acham presos, especialmente nas p~·i
s~es desta Capital, de Santos e de 
Sao Paulo, em conseqüêr.cia dos últi
mos acontecimentos verificados. 

Sala das Sessões, 24 de Julho de 
1946. - Campos Vergal. Agrí-
cola de Barros. 

O a pêlo que ora faço Sr. Presi
dente, é de essência patriótica, visto 
que as atividade;l da Policia brasilei
ra, de modo geral, devem endereçar
se contra os exploradores do povo, 
contra os acionistas do mercado r.e
gro que se enriquecem nêsse comer
cio desleal e capcioso, e contra os 
açambarcadores de gêneros alimentí
cios e de apartamentos, contra, afinal, 
os inimigos do povo e não contra os 
operários que são elementos constru
tivos da nossa nacionalidade e que 
lutam por um nível mais elevado de 
vida, por mais um pouco de pão e 
pela melhoria dos seus salários. f:les 
estão indefesos: para êles, port.:::.nto um 
pouco de esclarecida inteligência e de 
boa vontade por parte das autorida
des públicas da nossa Pátria. <Muito 
bem: muito bem) . 

O SR. ARRUDA CÃMARA Sr. 
Presidente, peço a palavra pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a na-
la1'ra o nobre Representante. · 

O SR. ARRUDA C&'\L".RA (Pela 
ordem l - Sr. Presidente, desejo fa
zer um reparo profundo à. campanha 
que alguns jornais vêm desenvolvendo 
contra a vinda para o Brasil, de sa
cerdotes e religiosos estrangeiros, de 
ambos os sexos. 

Um dêsses jornais dizia, há dias: 
"Sacerdotes suspeitos estão chegando 
ao Brasil": outro publicava um artigo 
sob a epígrafe: "Imigração indese
jável"'; e !lm terceiro escrevia: "Téc
nicos pa::a a Argentina e padres para 
o BrasJJ"'. 

Sc:::i~ aconselhável que essa impren
sa Yoltasse seus olhos para os agita-
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dores das Docas de Santos. para os 
elementos perigosos que fomentam as 
greves n!l Light e em o~tras_ compa
nhias de transporte nacwna1s. 

Campanha de tal natureza se re
veste. em prilr.-eiro lugar, doe um cará
ter de leviandr<de, qual o de aduzir, 
sem provas, sem fatos e sem quais
quer indicias. acusações de "suspei
tes", de '·elem-entos perigosos"7 a. ho
mens e mulheres que se devotam aos 
rigores da vida r~ligiosa. A acusação 
se este nele co1no un1 a tentn.do ao cri
té:·io do GoYêrno brasileiro e da Igre
ja Católica. A Igreja Católica e o Go
yêrno à o B!·asil térn noção das respon
sabilidades e sabem o que estão fazen
do, para não permitirem·oembarque e o 
desembarque de elementos perigosos 
para a ordem n~cional. 
. A referida campanha é aincla in
just::t e impau·ióüca. 

A Igreja Católica no Brasil, como 
em todo o mundo, não aceita nem re
cebe lições de patriotismo. O seu pas
sado, no d<:senvolvimento da llistória 
r' .• , Pátria, os seus frades e sacerdotes, 
aue estiveram ..,;;em·)rc na linha de 
f"':-ente dos gra!1át:s nlovim-entos de li
berdade, são exemplo e lição através 
dos séculos. 

Não é preciso recordarmos os nomes, 
aureolados àe civismo, de João Ribei
ro Pessoa, do Padre Roma, de Frei 
caneca e de tantos outros. Não é mis
tér também. nesta hora, mas cons
titui um pleito de justiça, evocar a 
obra de Nobrega e de Anchieta na ci
vilizacã<l elo Brasil: a heroiça obra 
dêsses missionários anônimos que vão 
pc,ra as scl v as, praticando o bem, pes
cando alma!; para a vmha do Senhor 
e chamando homens para o campo da 
civilização. 

Cidades inteiras foram fundadas e 
povoadas pelo zélo dos missionários. 
Nas cidades são erguidos monumen
tos grandiosos, <:omo a Igreja de São 
Sebastião, nesta Capital. onde se abri
gam os restos de Estádo de Sá. como 
a Igreja da Penha em Recife ambas 
devidos aos zelosos capuchinhos. cumo 
a Catedral de Petrolina, que é um.a 
Notre-Dame no coração dos sertões: 
como a magestosa Igreja dos Afogados 
de Ingazeiras. minha terra natal, on
de um sacerdote estrangeiro de no
me Carlos Cottart formou uma· gera
ção de artífices pedreiros, <:arpintei
ros, homens instruídos em tõdas as ar
tes, que se espalharam pelos sertões, 
levando a prática e o exercício dêsses 
diversos en-::argos e funções que tanto 
concorreram para o progresso da re
gião. 

E'. portanto, de ju5tiça salientar a.s 
realizações dos missionários, o nome 
de D. Malan que deu à Petrolina uma 
neva feição com a sua catedral, llos
pi t~is t colégios, onde se rasgara1n no
vos llorizontes para a cultura, no in
terior de Pernambuco. 

Não quero revolver as cinzas do pas
sado, porque todo o Brasil conhece a 
obra civilizadora da Igreja e do dero 
nacional e estrangeiro. Seria de dese
jar que todo o nosso clero fõsse indí
gena. 

Entretanto se recordarmos que os 
Estados Unidos, país que têm, apenas 
25 milhões de católicos possui 39 mil 
sacerdotes enquanto o Brasil. nação de 
quase 50 milhões de habitantes. possui 
apenas 5 mil padres entre o clero se
cular e o clero regular e que os norte
americanos jámais fecharam as por
tas à entrada do clero estrangeiro, de
veremos classificar de verdadeira in
sensatez ou fruto da miopia anti-re
ligiosa, do fanatismo e da intolerância 
atéia, ou mesmo de um excesso que se 
enquadra dentro da propaganda da 
peste eslava, êsse assestar ele baterias 
contra a entrada de elementos iner
mes de ambos os sexos, sacerdotes. fra
des _e religiosas, que vêm para. .. o Brasil 
servir nos hospitais, junto aos leitos 
dos moribundos, trazer a palavra ele 
civilização no interior dos sertões, nas 
regiões mais longínquas e afastadas. 

O Sr. Aloisio de Carvalho- A ques
tão não ~ pràpriamente de sentimento 
religioso: é um tanto política. Natural
mente. há êsse receio porque podem 
vir idéias politicas exóticas para o Bra
sil. Nem sempre a batina elimina o 
cidadão. 

O SR. ARRUDA CAMARA - A b:!
tina não elimina o cidadão nem a gra
ça muda a natureza; mas V. Ex.• poae 
estar certo de que a Igreja e o Go
Yêrno brasileiro não permitirão a vin
da dêsses homens nem sua entraàa n<> 
Brasil. sem um trabalho de 1'0n<.:óle 
e fiscalização que os identifique e c·s 
torne realmente conheddos como úte!s 
à coletividade nacional: pode e>tar 
descansado o Poder Legislativo e a Na
ção inteira ... 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Quer 
dizer que V. Ex. a admite, não só seja 
vedada a entrada de elementos inde
sejáveis, como, até, a posterior expul
são dos que como tal se tornarem. 

O SR. ARRUDA CAMARA - Por 
certo que se-algum indesejável se apre
sentasse sob as vestes sacerdotais, para 
enLrar no Brasil. seria recusado, e $e 
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algué:n ;Jenetra:ndo aqui, se conduzi.s
se de forma nociva aos inte:rêsses da 
Pátria, àeveria ser conside:-ado como 
qualquer estrangeiro indesejável. Não 
há discordância nesse ponto; ::nas o 
de que a Nação brasileira pode estar 
tranq:1ih é de que a Igreja e o Go
vêrno do Brasil exercerão fiscalização 
rigorosa. contrôle perfeit~. para qu~ 
os elementos que para aqui venha!n, 
sejam como aquêles missionários do 
passado, que construíram. a grande 
obra de fé e civilização nos sertões bra
sileiros. 

Como parte inte;rante do meu diE
C'J..!'so. vou transcrever o a:-+uigo pu
blicado há dias pelo Sr. Joa.qui..'n 
Tomás no "Jornal do Brasil". sob o 
titulo "As vinhas do Senhor''. 

E=a o que tin.."la a dize!". ,.;lf·uito 
'bem.) 

PUSL!CAÇ'ÃO REQ~Er.IDA PI:LO SR. RE?lU:S~-
TANTE ARRU'DA C~AR-~1 NO !7~<;CtJRSO 
ACJUA: 

As Vinhas do Senizo:r 

Todo mundo conhece o que de ab
negação, o que de sacriiicio, o que de 
:renúncia existem na tarefa dos mis
sionários católicos. de qualquer dos 
sexos, quando se larga.m pelo mundo 
afôra para, de algum modo, se bater 
)>ela causa de Deus. 

Nãr.> é sómente a dh'L'l.3. pala v:ra do 
Evangelho o que leva às mais remo
~s regiões do globo pu:;ilos e mais 
pugi!os de bat:tlhaüores que 5e pro
põem intemera.ta.."!lente a cati-;ar al
mas p:tra deixá-las presas ao mais 
doce dos grilhões, ao n::Us suPQrt~
vel dos degredos - a imensidão do 
a.mor de Deus - à mais te=a ele tôd:;.s 
as cadeias, e::lle.:J.ndo-as nos mágjc~ 
eflú".'ios da c:1tequese. da p.rêgaçáo 
sistemática e invari.iv-·cl. cujos C!l$i:na
mentos b.:J.nham o.s ru{les esp!ritos bra
vios, as agrestes almas citaà..in..as, o.s 
apoucados do temor do A:to. torn.ur.
do-cs propici.os. inerentes, f:-âgei.:3, dó
ceis, tenros ao tr.;qu~ da graça que vem 
do céu. 

E' também a Carida<ie q'.le •::'l-i 
pelos ho~pit-ai~. p.elos asilos, pelas cre
ches. pelos o!"fanatos. abrindo z.s asa.s 
claríssimas e nela envolvendo os en
fermos, os pequenL'1'0-S, os pobr-es. os 
ór,fãos. para saciá-l-os a todos co:rr~ 
11M a esp~rançs. como U...'Ua gota d-9' 
lr:ite, u:n pe::ia.ç.o el-a p;lc, ou t:nl ~oJ~1-::o 
de amor, tu.-do nu.xn.a harmonia per
leita.. numa renúncia perfeita, nun1a. 
]>eli:eit:t e constante diligênci~ que 
não pode recomp-ensa:-, m:ts tüo só 

a:;ua::-da o consôlo da complacência 
e~ema. 

_A.,. vitla religiosa é sob!'emodo áspera. 
e s-e:neada de lág!imas. 

Há nela o heroís:no. a br:tvura, a. 
i'!ltrepidez. que se e:tigen1 para os com
bates árduos dos soldados que os viio 
t-erça!'. Nãr.> e a meditaçãr.>. o cilicio, a 
o tJ.ediência, a maior morttficação. 

A m:lior mortificação ê a luta do 
homem contra si mesmo. 

Só a vigi!ia na ozaçã~ ;:, o esfôrço 
na penitência podem preseriar de tor
pezas os que se dedicam à vida de,vo
ta. Só o obs1inado desejo de servir a 
Deus os conduz a um clima de se
re!1.ida.àe, de confiança. de fé. resoluta 
e inquebra:!ltável na sua batalha con
i:a a ccncuspieência, contra o mal, 
contra. o pecado. prccu::-ando viver 
U..'Ua Yida que é U..'Ua espé<:ie d.e fuga 
ao mu..'ltio, fuga em busca da felici
dade integral. da perfeição completa 
e que não está nos batxios desta outra 
vida. que viv.emos todos. mas sim e 
alem da ampli<iáo onde faiscam os sóis. 
es;:len<iem as lua.s e as estrelas nas
cem e mo-rrem numa intennitência 
lu~ninosa e tr-a.:nqilila . . 

Arãua, por certo, ê a vereda dos que 
buscam a Deus. Os t:ropeços, os can
saÇOS, os espinhos. as pedradas, os 
!eles, os apoeos, os vexames. tudo isto 
ealcina a rna.rcm e entorpece o itine
rante. Só mesmo a vonta·de desteme
rosa. e a convicção sem nuga podem 
d.a.r fôrças a quen c::mi::lf>_a ao cha
mado dessa voz que vem do mais p::-o-
1u...'loo a...rcano da EtR-=idad<' e que pro
picia o balsamo, o alivio, a cu.ra, o 
en!êvo dos que souberam om·i-la, p-o
dendo se~vi-la sem paus'l. - a. Yoo: 
do Criad<lr! 

Dizia Santo Afonso que emba!à~ se 
esforç.aria o homem em sa..'tificar-se, 
.se Deus não lhe estendes~e sua. mãl:> 
auxili.a.dora e poderosa. 

N3.da. mais real, ruom ms.is convin
cucte. Sem Deus. que poàeri:uno.s fa
::oer no camL-tllo da santidade, da pe:r
fe:.ção, à:l ele'V.ação? 

Na<le.! 
Nz.<'l.::t poderíamos e nada seríamos 

nó5 &em que f:Je nos desse do seu 
11áEto puri.ficado!', vivifica-àcr, criador 
e Dttro! 

Dai po:::-que Deus serve de alento, 
é.e esti,-nuJo, de fôrça. de elmo, s, essa 
Iegiãr.> de padres, de freira.s, de regilio
:;.as de tõda espécie, que vai pelo mun
C.u Ci.ssanin.anào o bem, co:nsolar..do 
os aflitos, auxiliando os ignorantes, 
sssistindo os enfennos, confortando os 
desvalidos, tudo de rn'YJo abneg-ado, 
estoi::o, alt.ruistico. 
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No Brasil temo~ o exemplo disso. 
Ainda há pouco !"ecebemo:; algumas 

:!reiras e alg".J.ns religiosos, q1:e vieram 
da Europa para um país cada. d:ia mais 
necessitado de sacerdotes e de religio
sas. , 

Para cm:de i:-ã.o ê1es ? 
Para onde irão elas ? 

Pa...-ra a boa vida. das pr:i.ias. das es
tações d'água, pa.:ra. os prados, pa'I"a 
as boites, para as e-xcurs&;s ruidosas 
e alegres? 

Não! 
Vão para o sacrifí-cio, para a ::tbne

g.ação, para um ca.mi..'1..'10 que come
ça aqui entre pedrouços e acaba na 
porta do céu ! 

As jovens f:-eiras para os leprosários. 
Os padres, por SU<t vez e mais os 

:frades que vierron, vão para as mis
llões distantes catequizar indioo. en
frentando o desconforto, a maleita, as 
:!eras, os réptis, as inu.'ldaç&;s, as 
sêcas. 

Vão paa-a os orfanatos, para os asi
los, para os hospitais, outras Irmãs. 

As vinhas do Senhor são penosas. 
Mais do que vinho, dão suor, dão lá
~rimas, dão sangue. 

Os operários que a lidam, conquan
to poucos, são assi1:tidos pela fé que 
muito pode e pelo amor que tudo pode. 

Não adianta o ataque dos facciosos, 
dos jornais i:npudentes, para lhes des
caroçar a ta.re·fa bela e sobremodo 
gloriosa de trabalha; as almas para o 
;·e i no de Deus. 

Cada pedra é uma rosa, cada rosa 
uma estrela, cada estrela um pas,.<.O 
pn.ra a bem-aventurança. 

A bem-aventurança, a reoompenoo. 
que espera os jousto.s, os lim'POS de oo
ll"ação, os abnegados ! Joaqt.Lim 
Thomas. 

O SR. ALCIDES SP...BENÇA - Se
ilhar Presidente. peço a palavra, para 
apresentar un1 requ·::rimento. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lana o nobre Represen~antc. 

O SR. ALCIDES SP..13ENÇA <Lê o 
seguinte discurso) - Senhor Presiden
te: no momento em qu-e estamcs cb.
borando uma Ca~ta Constitucwnal, 
que o povo espera seja democràtica, 
não podemos deixar de trazer ao GJ

nhecimento da Nação um fato . .ld.êa
t.ico a milhares de outros que acc!1ts
cc:!1 con.st:lntemente no B:rasil ;; q:.rc 
atestam a necessidade premel,;;e de 
uma reforma agrária, capaz à~ t)Ô!" 
têrmo a essa sér!e intermin:ivei de 
irregulandades que concorrem para o 

d-espo\'camento do campo e conse
qüente agravamento do problema da 
falta e do aumento de cesto dos g-ê
neros de primeira necessidade. 

Temos em mão, Senhor Presidente, 
um memorial da Liga Camponêsa 
Francisco Lira, da localidade de José 
Bulhé-es. município de Nova Iguaçu, 
no Estado do Rio. 

Cê:ca d·" sessenta familias campo
nes:>.s obtiveram licença, por escrito, 
da famíl:a Modesto Leal, para cultivar 
160 alq-:leires de ter:-:1. Depois de ini
ciado o trabalho, preparada a terra, e 
muiws dos camponeses hav-erem feito 
viYeiros de mudas e conseguido se
mentes no Ministério da Agricultura, 
foram surpreendidos, no dia 8 do cor
rente, por um fiscal do Conselho Flo
restal, de nome Júlio Chambarel!, o 
qual, acomp<mhado de policiais, im
pediu os camponeses de prosseguirem 
no trabalho e apreendeu suas ferra
mentas. 

Ora, Sr. Presid~nte, estamos a bra
ços com uma crise alarmante. Os 
homens do campo, desiludidos com os 
enonnes obstáculos que defrontam a 
cada passo, iniciaram, há muito, o 
êxodo rumo às cidades. O alto custo 
dos fretes, ferramentas e mercado
rias ind!spensáv-eis, provccado pela in
flação, a dificuldade de transportes, 
as condições as~iYJ:mtes em tôdas as 
modalidades d·;; contratos, deram ori
gem à evasão dos trabalhadores agrí
colas, o que nos conduziu a esta !l"ra v e 
situação de sub-produção. 
Ap~sar de tudo, porém, grande p~r

te deles insiste ainda em se ded!car 
ao cultivo da terra. E' o que acuntece 
com os agricultores de José Bulhões. 
E.'ltretan ta, mal in!ciam o trabalho 
na terra~ apres:?nta-se um funcionário 
do Conselho Florestal, não para a uxi
li:i.-los, o que devia ser a finalidade 
de urna repartição do Ministério da 
Agricultura, mas sim, para impedir 
que um latifúndio abandonado nas 
prox:midades da capital da Repún:l
ca, passe e produzir e a concol'Ter 
pa:ra d·ebelar a falta de gênerus ali
mentícios, que tanto concorre para o 
florescimento do câmbio negro. 

SEo êsses fatos lamentáveis, Senhor 
Presidente, que dificultam e até im
pedem qualqu·er esfôrço em prol de 
ur::i.:'.. imediata reforma agrária, a filn 
d() p()ssibi!itar o aumento da produ
ç:'i.o. Estranhamos essa orientação 
e!-rônea, que asf!xi:> as iniciativas de 
nesses oomponé;;es, concorrendo par:J. 
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agravar o problema da cscassês de gê
ne:ros e reduzir trabalhadores agríco
las brasileü·os à situação de miséria. 
Enquanto isso. anunciam-se medid~s 
de proteção e ajuda aos membros ao 
exército fascista do Gen<>ral And·~rs. 
que se cogita trazer para o Brasil. 

Eis o motivo por que, Sr. Presiden
te. com a devida vênia, encam:nha
mos à Mesa o reouerimento, que pas
so às mãos d' V: Ex.•, assinado pela 
minha bancada. (Muito bem; muito 
bem.) 

REQUERIMENTO N.0 304. DE 1946 

Solicita in forrnacões do Poder 
Executivo sôbre os ;nativos que le
varam o Conselho Florestal a im
pedir os camponeses dé cultivarem 
as terras de Jose Bulhões e a 
apreender suas ferramentas. 

Considerando que cêrca de sessenta 
trabalhadores rurais. pertencentes à 
Liga camponesa Francisco Lira, na 

· localidade de José Bulhões. em Nova 
Iguaçu. !10 Estado do Rio de Janeiro, 
obtiveran1 licença àa família Modesto 
Le~l para cultivar 160 alqueires de 
terra: 

Considerando que depois de inicia
do o t::abalho. há· um mês, na prepa
ração da terra, criação de viveiros de 
n::uclas e obtenção de sementes no Mi
nistér:o da Agricultura. foram os tra
b:ühaclores. no dia 8 de julho de 1946. 
impedidos de prosseguir em seu labor 
pelo fiscal Júlio Charnbareli, do Con
selho Florestal, o qual. acompanhado 
de policiais efetuou a apreensão das 
ferramentas; 

Considerando que estamos atraves
sando urna séria crise no terreno da 
produção agrícola. agravada pela in
flação e conseqüente elevação no cus
to de vida, provoca!'ldo o desequllibrio 
e-conõm:co; 

Considerando que os trabalhadores 
do campo foram as maiores vitimas 
dêsse desequilíbrio. originando, dai. 
n~ intenso êxodo de camponeses rumo 
às grandes cidades: 
Conside~ando que medidas como 

essa do Conselho Florestal contra os 
camponeses de José Bulhões. só po
dem concorrer para o agravamento do 
desinterêsse dos trabalhadores agríco
las pelas atividades rurais; 

Requeremos à mesa solicite ao Se
nhllr l\1in:.Stro da Agricultura infor
mar q1.1ais os motivos porque o Con
:;;eiQil Florestal impediu os c-tmponese:;; 

de cultivarem as terras de José Bu
lhões e apreendeu suas ferramentas. 

Sala das Sessões, 24 de julho de 
1946. - Carlos Prestes. - João Ama· 
zonas. - Jorge Arr:.ado. - Carlos Ma
righella. - Jlfauricio Grabois. - Alci
des Sabença. - Agostinho Oliveira. 
- .4.bílio Fernandes. - Batista Ne:to. 
-~.Jose Crispim. - Caires de Brito. 
- Gregório Bezerra .. - Claudino Sil-
va. - Osvaldo Pacheco. 

- Atenda-se. 

!Durante o discurso do Senhor 
Alcides Sabenca, assume a pre
sidencia. o Senhor Lauro Monte
negro, 3.0 Secretário) : 

O SR. JOSÉ HOMERO- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para apresen
tar um requerimento. 

O SH. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre RepresentantE>-

O SR. JOSÉ ROMEHO ( •) - Se
·nhor Presidente, todo o Brasil tem 
conhecimento da sadia e moralizadora 
portaria ele S. Ex.•. o Sr. Presidente 
da República. recomendando aos Se
nhores Ministros de Estado· e aos Se
nhores Interventores a restrição nos 
gastos públicos. principalmentê no que 
diz respeito a nomeações e readmissões 
de funcionários. 

O Sr. Jurandir Pires - Quero fa
zer apenas um reparo sôbre a ex
pressão "moralizadora", pôs to que, 
numa hora como esta que atravessa
mos, não é com política de poupança 
que se pode levantar o Brasil. 

O SR. JOSÉ R O MERO - De acôr
do com V. Ex.•. mas não no ponto 
que desejo referir-me e que diz res
peito à nomeação de. fuilcionârios. 

únicamente uma pessoa, no Brasil,. 
não teve conhecimento daquela por
tana: S. Ex.• o Sr. Prefeito do Dis
trito Federal. que está restabelecendo, 
na Prefeitura. o regime de empregos, 
de tal maneira que os seus quadros 
já estão superlotados. 

O &·. Adelmar Rocha - O Inter
ventor no meu Estado, o Piauí, também 
adota êsse regime, criando até tri
bunais. 

O SR. JOSÉ ROMERO - V. Ex.a 
tem o mesmo ponto de vista que eu. 

O Sr. Prefeito do Distrito Federal, 
além de restabelecer êsse regime, em
prega na Prefeitura novo expediente: 
o de fazer nomeações sem a publica-

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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cão dos respectivos atos. E, não con
tente de superlotar a Prefeitura com 
extranumerários interinos, resolveu 
até, em desrespeito à legislação vi
gente, nomear funcionários efetivos 
para cargos dependentes de concurso. 

Nestas condições, resolvi apresentar 
requerimento de informações para que 
S. Ex.", o Sr. Minist~o de Estado 
da Justica e Negócios Interiores, in
fo=e à ·Assembléia Nacional Consti
tuinte se as nomeações assinadas em 
10 do corrente mês, pelo Prefeito do 
Distrito Federal, para os cargos de 
cobmdor, fiscal e médico, em caráter 
efetivo, são legais. e. em caso po
sitivo, qual a legislação que autoriza 
o Prefeito a fazer as aludidas no
l!leações. 

Estava eu, Srs. Constituintes, aguar
dando a oportunidade de. justificar és
te requerimento, ouando recebi uma 
comissão de negociantes residentes no 
distrito da Gamboa. que me convidou 
a vêr, com meus próprios olhos, o 
terreno que a Prefeitura irá vender à 
Stand::.rd Oi!. ' 

Infelizmente, den~ro em breve, se 
continuarmos nêsse caminho o Dis
trito Federal será vendido pelo atual 
Prefeito. Ontem, era o Hospital Henry 
Ford e, hoje, segundo o decreto assi
nado pelo honrado Sr. Presidente da 
República, não é um terreno, mas uma 
rua. S. Ex.", o Sr. General Eurico 
GIJ:Spar Dutra, cuja integridade moral, 
CUJa hon.radez nunca, em época al
guma, pode sofrer qualquer dúvida 
naturalme!lte assinou êsse decreto, por~ 
9ue sua tão caracteristica boa fé, foi 
!laqueada pelo Prefeito do Distrito 
Federal. 

O .decreto a 9ue me refiro e que está 
public~<!o nos JOrnais de hoje, autoriza 
o Pr~"e1to vender à Standard Oi! ot 
B:az:z o tcrreJ?-O compreendido pela 
rua do Propós1to, no trecho situado 
entre as ruas Rivadávia Correia e 
Gamboa, com uma área aproximada 
de 002 metros quadrados. 

Senhores Representante.s o trecho 
de terreno vendido à Sta/zdard Ôil 
compreende à ru.a do Propósito, cal~ 
cada. a _paral~lep!pedos. A irregulari
~ade na~ ~sta .;.penas na venda dessa 
• ua tr~d1c1onal do Distrito Federal, 
com cerca de cem anos de existência. 
A.lém do calçamer.to a que me referi 
so os. serviços ci ~ sub-solo custararr.{ 
quanua .mUltas vezes maior ao preço 
est1pulaao: . - Cr$ .;,70. 000,00. 

A outra =egularidade a que me 
~uer~ referir pr;mde-se ao fato de não 
,er 3ldo a venda feita em hasta pú-

blica, de acõrdo <:om. a legislação vi
gente, que repulo sábia e honesta. 

O Sr. Jurandir Pires - Permita-me 
V. Ex.•. Na!da tenho a ver com a rua, 
nem vem a propósito o que vou dizer. 
A bem da verdade, trata-se de uma 
rua situada entre áreas que só inte
ressaria a quem a comprou e a nin
guém mais, porque está .:alocada en
tre dois terrenos da Stanàard Oi!. 

O SR. JOSÉ ROMERO- Prejudi
cando o comércio e a população lo
cal. 

O Sr. Jurandir Pires - Se a Yenda 
houvesse sido :eita púr concorrência 
pública, o preço seria ainda mais bai
xo, porque só 'eria um licitante. 

0 SR. JOSÉ ROMERO - Vou es
clarecer V. Ex.• Segundo afirmaram 
os negociantes estabelecidos nessa rua, 
há cêrca de quatro ou cincc anos pas
sados, a própria Companhia "Stan
dard Oil" oferecia Cr$ 2. 000.000,00 

-pela aquisição da referida área. Mas, 
com valorização dêsses últimos tem
pos, é evidente que êsse terreno de
veria alco.nçar l)reço multo mais ele
Yado. 

O fato é o õeguint~: a Standard 
Oi!, companhia ~strangeira riquíssima, 
possui dois terrenos entre os quais 
passa a rua do Propósito Adquirindo 
essa rua, o terreno passarS. a ser um 
só, aumentando, .;videntemente, assim, 
seu valor. Mas se isso interessa aque
la companhia o mesmo não acontece 
à população do D:strito Federal. Além 
de s ;r vendida por preço muito abai.'I::O 
do custo, tal transação constitui ain
da imoralidade, .'1a qual, em hipótese 
alguma, deve ser envolvido o nome do 
Sr. Presidente <ta República. Os mo
radores. uma vez vendida aquela rua, 
para atingir a rua da Gambôa terão 
que fazer um trajeto mult-o maior, e 
não me parece que o Distr;to Federal 
deva ficar sem essa via pública. 

O Sr. Dolor ,;e Andrade - E' um 
caso inédí to no 3rasil. 

O SR. JOSÉ RO~mRO - E' um 
caso inédito, virgem, no Brasil e tal
vez no mundo, a ':enda de uma rua. 
Pelo menos, nunca ouvi falar nisso. 

Essa é a aàminístração que se qu~r 
fazer passar po:: técnica, diante do 
povo. 

o Sr. car!os Marighcla- v. Ex.• 
me dá licença para um aparte? 

O SR. JOS"f: Cl.OMERO- Pois não. 
O Sr. Carlos Marighe!a- V. Ex.a, 

que tanto se tem b<. ~ido pela autono
mi2. do Distrito Federal, encontra, ai, 
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mais um (;rgumento em favor dessa 
medida, pleiteada pelos verdadeiros 
representantes do povo carioca. 

O SR. JOSS ROMERO- Se o Pre
feito fôsse autônomo, teria de consul
tar a população; e, então, r~ebe:t:ia a 
repulsa geral, neste caso. 

Estou informado de que os morado
res daquela rua t·nviaram a esta Casa 
um telegrama. Não sei se V. Ex.a, Se
nhor Presidente, já tomou conheci .. 
menta dêsse despacho, q_ue, natural
mente, será lido para que fique cons
tando dos nossos anais. 

Insurjo-me co11tra essa administra
ção. desmoralizada, que o Prefeito, por 
intermédio de ma. té1ia paga nos jor
nais, pretende fsze1 crer à população 
que é técnica e não política. Mas os 
políticos não desejam essas imorali
dades: pelo contní.r:o. querem elevar 
e moralizar a admin!stração. 

Aqui fica, pois. êste protesto, que 
há de permanecer durante séculos, 
porque a venda de uma rua, além de 
caso virgem, como acaba de dizer o 
ilustre Deputado, S1·. Dolor de An
drade, é, também, sumamente imoral 
r Muito bem. 1 • 

O orador envia à Mc.sa .? se
guinte 

REQUERIMENTo N. 0 303, DE: 1946 

Solicita informações do POder 
ExecutJ:vo sôbre as úlitma.s no
m<'ações feitas pelo Prejeito do 
Distrito Federal para os cargos de 
cobrador /isca! e de 7ll.édico. 

Considerando que o Estatuto dos 
Funcionários Públi-cos proibe t.axati
va.m€nte nomeações de funcionários. 
em carátzr efetivo. sem que seja feito 
concurso de titt.los. ou de provas, além 
de out:a.s exigências; 

Consid.er3.ndo haver u!Ila Pcrt:uia 
da Pre<idência da Repúblics. reco
mendando aos Ministros <le Estado. 
Inter;e;ntores Estaduais c a.o ?rcfeito 
do D:.Strito F.=deral, restrições a ad
missões e readmi..ssões de funcioná
rios; 

Considerando que o Pref·eito do D.ii
tritv Federal, em data de 10 do mês 
deis ccbl'adores fiscais e um médico, 
fluente, assinou dec:etos 11;)In'eando 
,_em que houvesse concurso; 

Requeiro que o Exmo. Sr. Ministro 
de Estado da Justiça. .e Negócios In
teriores informe à N.sembléia Nacio
nal Constituinte se a.s nomeações, as
sinadas em 10 do corrente mês, pelo 

Prefeito <lo Distrito Federal, ·~:L os 
cargos de cobrador fiscal e de m-édico, 
~m caráter efetivo, ~ão Ieg2..i.s e, e:11 
ca.<so positivo, qual · a legislação que 
auto:iza o Prefeito a fazer as. alu
didas nomeaçõt>s. 

Sah <las Sessões, em 24 <i•' juli1o 
de 1946. - José Rornero. 

- A imprimir. 

O SR. DEODORO MENDONÇA 
s=. Presidente, peço a pa11'.vr"'·· pela 
ordem.· 

O SR. PRESIDENTE- T·~nt õ. pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. DEODORO MENDONÇA -
(Pela ordem) - Sr. Presidente. Tra
va-se nesta Assembléia uma VIbran
te discussão intelectual a. respeito da 
denominação de língua !Jra.sileL.-a i':. 
fal:uia no Brasil. Tõda a mentalidade 
culta do país oferece o raro e brilhan
te episódio do debate dzmocrát!co tam
bém nesta seara, onde as opiniões a<i
ve:rsas encont1·am franquias para. apre
ciar o desenvolvimento de nossa ci
vilização e autonomia. Homens de sa
ber. d~ntro e fora do Parlamento, ofe
recem argumentos e sust~ntam calo
l'OSam·ei!lt-e seus pontes de vista n= e 
noutro sentido, enquanto a. emenda 
n.o 3.663, com mais de 200 assinaturas. 
aguarda parecer da Grande CoT.issão 
Constitucional. 

Estou, Sr. Pr~idente, entre iJ,5 qn~ 
subscreveram a emenda e desde 1936 
dou no Congresso Nacional apoio a 
.essa iniciativa, em que d:i;E.tingo a 
maior homenagem a Portugal, donde 
recebemos as virtudes d; po":o li~rc. os 
troncos raciais e língua magnífica como 
:notri?: insuperá v e! da língua nacional 
que através de quatro séculos em'oele
zamos ao convívio dos outros elemen
tos humanos e sociais que coapera.rnm 
e coop ;ram em nosso p:::ogres.so. _As: 
sim como temos uma raça que nao e 
a portug-uêsa, pois mistu:::ou-se com o 
indio, o africano, o Italiano, o ale
mão, o francês o holandês etc. e trans
mudou-se neste pais de todos 0'5 ch
mas, nas mais · variadas mesclas; as
sim como não poderíamos infinit&:nen
te permanecer no don;inio politlco lu
sitano, sem ~:quecer que à ~ra'.·w·a, 
intrepidez e fôrça espiritual dos seus 
homens devemos a unidade de nosso 
grande território, o milagre da união 
q L: e formamos na .::rença religiosa, no 
acatamento às m:smas leis e no mes
tuo lingua;ar - também povo livre 
da metrópole coloniZadora sempre que
~ida, com leis próprias e tão diferen-
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tes da velha terra peninsular, com. a 
própria religião comum consagrada a 
outras missões, numa conquista es
piritual que reclama ainda séculos de 
aperfeiçoamento - não temos mais 
porque guardar uma denominação na 
língua que o nosso pensamento, modos 
de sentir, hábitos e peculiaridades co
lhidos no imenso ambiente da pátria, 
modificaram em idioma distinto fala
do por uma população que assinala 
três quartos dos seus povos que nele 
se ente-ndem. 

O Sr. Medeiros Neto - O mesm::> 
fenômeno é notado na vida da Es
p~nha, quando da promulgação da 
Constituição anterior houve movimen
to no sentido de chamar a língua de 
e-spanhola e não de castelhana. Sim
pbsmente por isto: para haver con
cordância entre o nome da Nação e o 
da língua falada no pais. 

O SR. DEODORO MENDONÇA
Perfeitamente. Agradeço a V. Ex.". 
(lendo) "Quanto ao caso da língua 
brasileira é curioso ... 

Está fundado o Instituto da Li.!l
gua Brasileira, integrado por grandes 
e notáveis personalidades intel:ctuais, 
em defesa do nosso idioma. Estou cer
to que a Constituinte de 1946 marca
rá uma etapa brilhante aprovando a 
emenda. É um imperativo de nosso ci
vilização, como o demontrara nume
rosos testemunhos, entre os quais que
ro trazer o de Carlos de Paula Bar
ros, um dos mais autênticos e autcri
zados porque acaba . de dar a nossa 
literatura e à arte nacional as tradu
ções do "Guarani" e "Escravo'' de 
Carlos Gom2s e "Jupira", de Francisco 
Bro.ga, óperas representadas e canta-

• da.s em nosso idioma e no qual so
bressai toda a beleza do meio em que 
foram pensadas e sentidas, conquis
to. da nossa culturo. nu..TU trabalho de 
verdad ':ira recuperação patriótica. 

Endereçou-me êsse consagrado poe
ta. publidsta e historiador, a seguin
te carta, que <! uma defesa forte e im
pressiono.nte da língua nacional e cor.
tribuiçáo vo.liosa aos debat:s que se 
desenvolvem nesta Assembléia. 

"Exmo. Sr. Dr. Deodoro Men
donça - DD. Representante do 
3stado do Pará - Minhas Sauda
ções. 

Debate-se, presentemente, n:J. 
Assembléia Constituinte, o cha
mado caso da Língua Brasileira. 

Como escritor e, mais do que 
tudo, como brasileiro e trabalha
dor de há muitos anos, em assun
to correlato - o idioma nacional 

cantado, esperamos !"!let·e~:..~,;- :.;. ob
séquio de V. Ex". para. 3J.gumas 
considerações a respeite. 

.o\...'rltes do mais, viato Q.Ué- ~~c.:::rws 
pela Lingua Brasileira., V. Ex:l.. 
nos há de permitir que, desde logo, 
testemunhemos comprovadamente, 
nosso inequívoco aprêço - dire
mos, com mais verdade - nosso 
acrisolado amor, à Terro. é~ nos
sos maiores - Portugal. 

Em!Jcra modesto profe&>cr de 
História Pátria, não pode:Mamos 
escurecer aue sob certos as:9t'Ctos, 
a colonizaÇão portugui!s:J. no :3rasi1 
chegou a ser quase miraculosa. 
E, daí, quando por ocasião d!!. vi
sita de Antônio Correie. de Oli
veira a esta Cidade, con>.:.dados 
uelo ilustre Professor Coot:J. Sena, 
êntão Diretor do Departamento 
de Educação Primária, a apresen
tar o grande poeta ao Magistério 
Municipal, sugerllr..os a fundação 
do. Escola Portugal, o que !oi fei
to. Ainda mais .::.. em CQllferência, 
no Curso Supericr de E:Lstória do 
Brasil na Faculdade de Fllosofi::. 
do Instituto Lahl.!~te, focalizamos 
sõbre Portugal a seguince ;>ergun~ 
ta de Miguel Unamuno: AQU"! ~era 
êsse Portugal par:.. assim mt: 
atrair?" E acrescentamo~: um 
br:;..stleiro, pensando nos f~i~s dos 
seus antepassados, respon.aer!a as
sim mesmo: primeiro porque ess:t 
Te!"rt:t é bela e generos~ .. segundo 
por ser uma gré!.nde e e;1:-;rio.-;a 
Nação. 

Isto põsto, acreclitamct-S q_r..~.:s se
!"ia pueril alguém nos ~C•.!B.3asse 

de suspeição no case da. Llagu:t 
Brasileira . 

A questão confor~e vem 3-end:u 
de h~ muito tratada, a..'l5es nos 
quer parecer U..'lla questão s·:>cial 
e politica do que, prõpri=entc. 
um debate filológico em ~.;ntidn 
restrito. 

Observa-se, de nm !aào, SJ'--~~ro
sa corrente erudit:J. q,1..>e ;>Ugl1''
pela denomino.ção de Língu;;. Bra
sileira ao idioma que fal1;.mcs e 
de outro os que se lh~ 3ll~~}\)em, 
vigorosamente. 

Observa-se, alnd:t, qüe 1'1~ ~i
guns mestres de gra.n1âtic~ ~ncen
dem que, cientlficamente, fi>ltam 
o.o nosso linguajar <:.s ca.?:?.Cteris
ticas de um idiom~ independente. 
muitos outros, também, J'J.!ganl. 
que o. diferenciação ent:-e as lín
guas faladas em Portug::.;: z 1:0 
Brasil é de tal sorte que .,~ .: us
tifica o título proposto. 
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Encarado o problema dentro 
desse ângulo, ressalta que os gra
:náticos se estivessem, cientifica

. mente, certos. não estariam, con
tudo, dentro aa realidade brasilei-
:ra.. Serviriam à ciência, mas mui
to longe ficariãm de se apercebe
,-em de fenômeno social que en
volve. a. tôdas as luzes, a Sobera
:oia. Nacit.mal. 

Aliás, assim estão entendendo, 
ü3 norte-americanos, por exemplo 
.:;ue, modernamente, em seus li
vros pedagógicos, chamam de idlo
:na americano. língua american~, 
ao idioma falado nos Estados Um
dos. Até mesmo no cinema já te
mos observado dizer-se - "Fale 
:"..meric:ano" - e o tradutor, por 
vê?.es maus tradutores, ·é claro, 
~:-aduzir - "Fale Inglês~ ... 

Na Argentina, onde, façamos 
j:.tstiça, o povo já tem acen~uada. 
consciência de sua soberarua. só 
se diz e só se escreve, oficialmen
•~. ·'Idioma Nacional" - por de
c::eto de Sarmiento de 1884. 

Quanto ao caso da. Língua Br~
sUeira é curioso cons1gnar que sao 
os próprios portuguêses que en
tendem que não mais falamos o 
';}ortuguês e sim um dialeto dêsse 
idioma. 

Desde 1550 oue aquele· João de 
Barros, a um· tempo escritor e 
donatário, depois de se insurgir 
contra o nome de Brasil, verda
deira arte do demônio, em seu 
conceito. afirmou que o portu
guês falado aqui era bárbaro pe
las modificações sofridas. Isso 
aconteceu logo às portas do des
cobrimento, apenas cinqüenta anos 
depois. 

Essas modificações, afirma Couto 
de Magalhães, foram exercidas 
pela influência do tupi - o que 
é certo. E, não parece haver dú
\'ida que sendo o tupi l!ngua ge
neralizada serviu de apoio e con
tribniu para manter o linguajar 
brasileiro num certo cunho p~·ó
prio em todo o Brasil. 

Der:ois de João de Barros ou
u-os escritores e filólogos portu
gueses têm chamado de "dialeto·· 
,., lin(iUa que aqui se fala, num 
sentido pe,iorativo. 

Edgar Sanches, no seu livr-:-. 
Língua Brasileira, coligiu magni
!icos dados e arg-umel'!tação quasi 
~empre irr~~nondivel nêste e nou
~!'OS assuntos a respeito. De Jaim~ 

de Magalhães Lima, autor 1usi.ta
niss1mo, lemos, numa transcrlção 
de Edgar Sanches - "Os povos 
não falam a mesma língua só
mente por que usam o mesmo 
vocabulário e por êle se compre
enderem". E é exato; porque o 
idioma é a expressão verbal elo 
espírito de um povo. Dest'arte, a 
e"pressão verbal do espírito do 
povo brasileiro, só poderá ser o 
idioma brasileiro . 

O fato de alguns filólogos e 
homens de letras terem verdadei
ra o:::erisa de denominação de lín
gua Brasileira, nos quer parecer 
uma espécie de saudade ances
tral, aquele mesmo receio que r.o 
tempo da Colônia certos brasilei
ros na tos, porém portuguêses de 
aL'lla, tinham de suscetibilizar a 
"mãe pátria, . .. 

Naqueles tempos, brasileiros 
houve que nem 'le longe pensa
vam na possibilidade de nossa in
dependência política. Isso, ape
sar da legislação portuguêsa ter 
sido mais ou menos férrea em 
relação a nós e às nossas aspira
ções. Basta citar a provisão de 
três de abril de mil setecentos e 
vinte o alvará de três de março 
de mil setecentos e quarenta e 
um que, deshumanamente, auto
rizavam fôsse o negro escravo no 
Brasil marcado a ferro em brasa 
conforme já fora usual fazer-se 
ao índio. Apesar de até um de 
abril de mil oitocentos e nove 
serem proibidas as indústrias na 
Colônia, apesar das restrições im
postas a esta em relação a liber
dade de pensamento, apesar dos 
estancas e previlégios em favor 
dC5 portuguêseE, brasileiros houve 
que eram contra a emancipação 
política. E de tal sorte êsse ter
ror se fez sentir que ainda influe, 
até hoje, nessa espécie de saudo
sismo a que se entregam alguns 
brasileiros em oposição à L!ngua 
Brasileira. 

O caso da emancipação do idio
ma de nossa Pátria decorre da 
própria soberania da nação in
dependente e não é, como se quer 
sofisticamente dizer, apenas um 
ponto de doutrina filológica. 

Mas admitamos que falemos 
um dialeto do português, confor
me asseveram muitos mestres da 
língua portuguêsa dentre os quais 
Adolfo Coelho, Teófilo Braga,-Ri-
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beiro de Vasconcelos, Gonçalves 
Viana, Mendes do Remeclio e ou
tros -· êste dialeto deve ter, e 
tem, maior expressão como ins
trumento verbal e cultural de 
quarenta e cinco milhões de cria
turas do que o idioma português 
que não contará com mais de seis 
milhões de almas. 

A manter-se a designação de 
lingua brasileira teremos que nos 
sujeitar a tõdas as conjuntura,; e 
modalidades do idioma falado em 
Portugal o que não corr'"spunde. 
de forma alguma, ao pensamento 
social, político e cultural da na,ão 
brasileira. Esta por que ex~rcc os 
imperativos de sua vontade pró·· 
pria, deixará os filólogos luslta
nos do Brasil falando sozinhos e 
fará tabula raza de seus r.oncei
tos no dia em tivermos a· conciP.n
cia plena de que somos uma nação 
verdadeiramente soberana. Aí está 
o fato para provar esta a5sers
são, o nenhum caso que a nação 
fez do último acôrdo ortogranco, 
apesar de oficial e obrigatório. 
Até hoje meu conhecimento Ge 
toma do estabelecido nêsse acôrdo 
fora das realidades do nosso fa
lar e escrever. fora do nosso meio 
tão diverso do de Portugal. 

Dizemos literatura brasileira. qual 
porém conceito de literatura? Diz 
José Veríssimo, cuja autoridade 
não é preciso focalizar, que é o 
"conjunto" ·de produção humana 
escrita, conjunto de obras espe
ciahnente literãri:ls; conjunto de 
obras sôbre um dado assunto ao 
qual chamamos mais vernacular
mente bibliografia de um assun
to ou matéria, boas letras; e, 
além de outros derivados secun
dários, um ramo especial daquela 
produção, uma variedade ·da arte, 
a Arte Literária. . . depois es
creve: "Muniz Barreto, o malo
grado crítico português. jovem 
cerebro onde havia o eatofo ri
quíssimo de um pensador, deixou 
sõbre o assunto uma página de 
rara agudeza e sensatez. Anali
sando a noção corrente chega 
êle por uma série de aglutinações 
e exclusões à seguinte conclusão 
que me parece - diz Veri~simo 
- incontestável que o caráter es

sencial da obra literária é a 
generalidade no pensamento e a 
generalidade na expressão. 

Pois bem, dentro dêsse C'><:r:el
to, a literatura brasileira veria 
de ser elaborada sôbre :c.ioma 
que nãc lhe é próprio. 

Se estão certos Muniz B;;.rreto 
e Verissimo, ou a literatura bra
sileira existe e se processa atra
vez :ie um instrumento pelo qu~l 
os brasileiros exprimem a gene
ralidade de seus ideais a ge:1·"ra
lidade de tôclas as criações do 
espírito brasileiro - ou então 
não existe literatura brasileira -· 
porr:;ue tôda a generalidade do 
pensamento e a generalida<!e ele 
expressão é feito através de ou
tra língua que não a brasileira. 

Um caso nos parece ti pico. 
Quando convidados a emitir opi
nião na tribuna do Instituto Bra
sileiro :ie Cultura sôbre o idio
ma nacional cantado, tivemos 
oportunidade de mostrar qu'! 
muitos das nossas melhores lllú
sicas não noderão ser cantadas 
pelos portuguêses, a menos que 
n;;,o se submetam a nossr. prosó
cria. Um dos exemplos torr-.ados 
que nos recordamos foi o trechr> 
da versão brasileira de .. O Gua
rani", de Carlos Gomes. '· s:nto 
uma. fórça indomita", que se 
inicia com a p!llavra Peri. sob 
a regência de duas notas. Ou os 
portuguêsses cantarão Pe-r:. sub
metidos ao nosso linguajar ele 
acôrUo com a música, ou d.~for
marão o lindo trecllo mlus.ical, 
aglutinando duas notas se qui
serem cantar 1usitãna:l!entc. 
Pri, conforme dizem usualmente. 

Aliás, a questão prosódicz. é 
uma das mais importante por que 
é ftmdamental na compreensão 
do pensamento expresso pela 
linguagem. 

Grande número de brs;ileiros 
preferem o teatro francês ac poT
tuguês, porque asseveram enten
derem mais aquéle do que éste. 

E é fato. Certa vez, assistindo 
a representação da peça "Riso" 
pela Companhia Rei Golaço. no 
Teatro João Caetano, saímos ao 
fim do primeiro ato por não têt·
mos entendido siquer o necessá
rio ao seguimento do enredo. 

Já se tem falado na inlprens"
portuguêsa sóbre a conveniência 
de se ajustarem os artistas cine
matográficos da península a uma 
pronúncia que se torne compreen
sível às pL«téias do Brasil - (is
so com o objetivo puramet~t'! co
mercial, é claro) . 



Col:lo poderemos afirmar g:ue 
i'u.e idioma que no teatro e no 
~mez:1a - (e teatro e cinema de
·iem- ser escols.s) - essa língua, 
<ci.zêmos, pouco entendida pelos 
!Jrasi!ei~os, é a língua do Brasil? 

32. quem pense infantilmente 
r;i!e os que desejam a indepen
'-'êncla da língua brasileira alme
_-,,.:.m elevar o patuá do jeea a 
1 oms de li.'lgua boa (nheengatu) , 
'"-o:no diriam os nossos avoengos 
:Jo mato. 

O que desejamos é a língua de 
c>osé de Alencar, de Gonçalves 
Dias, de Castro Alves, de Couto 
c<e MagaLl-tães, de Taunay, de 
~cl!ães da Cunha, estruturada 
por uma gramática elaborada por 
!'Uólogos brasileiros e para ser
vi!' ~o Brasil. 

Com ela, havemos de exaltar 
?.:celhor os nossos antepassados 
Jm;itanos no que nos legaram de 
:=.gniflco. 

Cultuemos,-· com amor sincero 
c-·~ r;iórlas de Portugal, das quais 
'"05 devemos orgulhar por serem 
~... àe uma das raças na forma
~~.o de nossa etnia .. 

E:::1obressamos a memória dos 
l10SSOS a. vós portuguêses, não por 
•õá!culo porém seguindo-lhe · o 
"xemplo de fôrça, de coragem, de 
:-esistência moral, de perseveran
ça e independência que nos ensi
=mm através de õuas epopéias, 
sem. contudo, negarmos ao Bra
~:r o direito de exercer a sua 
:;;lena soberania como Estado e 
como Nação - com independên
cla fisl.ca, mental e intelectuaL 

?ensemos no seguinte: o idio
)~ português só se cllferenciou, 
:realmente, do galego no século 
:>.\TI, no entanto, desde o século 
:rn. Portugal, conquistando sua 
~r.dependéncla política, decretou e 
J):l'oclamou a independência do 
~u idioma, chamando, de Lin
~;ua Portuguêsa. Tiveram essa 
coragem, aliás comum em tôda 
.> ua. vida histôrica. 

Essa é a lição que aprendemos 
com os mestres portuguêses, êsse 
~ c exemplo que Portugal, nação 
:.l:.i\·a e gloriosa, deu ao Brasil e 
;.o mundo. 

E' isso apenas que desejam os 
í:.rasileiios, orgulhosos tanto de 
<Ua 2scendência lusitana, de lhes 
·:r-rre::- nas veias o sangue dos 

Nunalvares, dos Pachecos Pe
reiras, dos Albuquerques, dos Sãs, 
como do sangue heróico dos 
Guairacás, dos Camarões, dos 
Aimbiiés e dos Ajuricabas". 

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

O SR. OSVALDO PACHECO- Se
nhor Presidente, peço a palavra, para 
apresentar uma indicação. 

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

O SR. OSVALDO PACHECO (Lê 
0 seguinte discurso) : - Senhor Pre
sidente, Senhores Constituintes, A de
ficiência de transportes tem s1do um 
dos prL"lcipais fatores da e:scassez de 
mantimentos para o abastecrmento dos 
grandes centros urbanos. 

Existem, contudo, alguns casos, em 
que, com facilidade e despesas ~e 
pouca monta, se pode quando nao 
resolver, pelo menos desa~ogar_ em 
proporção apreciável, tal s1tuaçao. 

A cidade de Sc.ntos é um dêsse> 
casos: 

A Zona de Juquiá constitui uma d::_:s 
principais fontes produtoras de ge
neros de primeira necessidade, que 
abastece a população daquele põrto. 
Existe em construção há tempos, uma 
rodovia, que deve ligar a c}dade de 
Santos a essa região agncola. A 
construção na- estrada, porém, pro
cessou-se de maneira irregular em 
trechos salteados, de modo que, em
bora tenha a maior parte construída, 
não oferece possibilidade de aprovei
tamento, por sofrer interrupções em 
diversos pontos. Há cêrca de dois 
anos, as obras foram paralizadas, 
criando uma situação irregular que 
precisa ser corrigida, porquanto o 
Govêmo inverteu grande soma na 
construção de uma obra, que não e~tã 
sendo aproveitada. Os lavradores estão 
impossibilitados de conduzir o pro
duto de seu trabalho para vendê-lo na 
cidade e a população santista está 
privada de consumir gêneros alimen
tícios de qu.: vem sentindo falta cada 
vez maior. As obras que faltam para 
completar essa rodovia são relativa
mente pequenas. mas os beneficios 
que elas trarão são apreciáveis. 

Por êsse motivo, Senhor Presidente, 
é que apresentamos a indicação, 
que remeto a V. Ex.". 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem. Palmas.) 
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:L'<:DICAÇÍÍO N.0 203, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
·:·o:n.strução e ligaçéfu dos trechos 
Testarltes da rodovia Santos-Ju
q·a:iá. 

Cc.:::.si-derando que Santos é uma das 
cidades atingidas pela escassês de gê
neros de primeira necessidade; 

Conside:-a.ndo que essa escassês tem 
como principal fator a deficiência de 
t.rc.nsporte; 

Consi-dçrando que a zona de Juouiá 
é uma das principais fontes prodÜto
ras de gêneros de primeira necessidade 
que abastecem a papulação santista; 

Considerando que a estrada de fer:-o 
que serve aquela região não permi;;e. 
aos lavradores conduzirem mais de cin
co volumes de mercadorias aquele cen
tro urbano; 

Considera::1do que existe uma estrada 
de ~aciagem em construção ligando 
Santcs a Juquiá, dependendo apenas 
da t(:.!'minação de pequenos trechw 
pa::-a Eer entregue ao tráfego público; 

Cnnsiderando que sua construção 
têm-se realizado morosa e irregular
men.tto, em trechos salteados. desligados 
entre si, tornando assim inaproveitá
vei.s os que já se acham concluídos; 

Considerando que as obras para o 
prosseguimento da construção désses 
!)e(!uenos trechos destinados à ligação 
das e.'!:tensões já concluídas, estão pa
nfu:adas há mais de dois anos, com 
graves prejuízos para a população con
slllllidora de Santos e os lavradores que 
a t~bastecem; 

Indica:nos que a Assembléia sugira 
ao Poder Executivo, por intermédio do 
Ministério da Viação, que sejam conz
truidOE; e ligados os trechos restant-es 
da Rodovia Santos-Juquiá, a fim de 
f!IA)illtar o abastecimento da ~idade 
co1n os gêneros de primeira necessida
de procedentes daquela zona. 

Sala das Sessões, 24 de julho de 1946. 
-Carlos Prestes. -Osvaldo Pccheco. 
-JIIauTicio Grabois. - J()Tge Amado. 
- Agostinho Oliveira. - Gregório Be-
zerra. - Aõílio Fernandes. - Batista 
Neto. - José Crispim. - Caíres de 
Brito. - Claudino Silva. - A!cides 
SabenÇa. -Carlos Marighela. -João 
Amazonas.- Alcedo Coutinho. 

A fmprimir. · 

O SR. ERASTO GAERTNER 
Sr. Presidente, peço a palavra, para 
aprese.ntar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Te:n a pa
lavra •· nobre Representante. 

O SR. EP..ASTO GAERTNER 
Sr. Presidente, paucas vêzes esteve a 
Assembléia Constituinte dominada par 
uma ~~itação tão intensa como a que 
se veriflcou faz alguns insta.ntes, qtl.an
do a inteligência do nobre deputado 
Sr. Ataliba Nogueira teve de ser avir. 
num âmbiente quase tumultoso, com 
os debates travadas. 

Pois bem, a ocasião é propicia para 
que eu exponha à Casa um reverso de 
1neda.ll1a. Do mesmo passo que o de
putado Ataliba Nogueira tratou dos 
acontecimentos de que pa.."ticipam os 
japonêses no grande Estado de São 
Paulo, vou referir-me aos sentlmen
u;s de fraternidade e de simpatia que 
\lma outra grande colonir. inspirou a 
todos w brasileiros. 

Repercute favoràvelmente em todo 
o oaís, sob os mais calorosos aplau
soS, a orientação do Govêmo. !'eco
mendando á nossa Embaixada á Con
ferência da Paz uma atitude de sim
pa.eia para ~om a Itália, no sentido de 
serem conseguidos para o grande povo 
mediterrâneo condições de paz justas 
e l1umanas. Nenl1uma iniciativa es
taria mais de acôrdo com a generosi
dade nacional <muito bem). nem mais 
adequada ao nosso reconhecimento pe
la cooperação digna e l1onesta dos 
filb')S da Itália, na construção de nos
sa grandeza. 

O Sr. Hugo Carneiro - Cooperação 
fraternal, que muito tem concorrido 
para o progresso de São Paulo. 

O SR. ERASTO GAERTNE:R. 
Tenho a impressão, Sr. Presidente, 
de que o Govêrno do Brasil está ins
pirado nos mais altos sentimentos. 
quando faz essa recomendação á nossa 
Embaixada. 

Acabo, agora, entretanto, de receber 
do meu Estado um apêlo patético e 
pungente da colonia polonêsa domici
liada no Paraná, para que me dirija 
ao Chanceler João Neves da Fontoura, 
no sentido de conseguir de S. Excia. 
uma atitude igualmente simpática pa
ra o c~.so da Polonia. São antigos e 
nobres os vínculos que nos ligam a 
essa n:<ção. Trata-se de um novo ca
pítulo do drruna secular. que a fata
lidade geográfica impõe no herõico pais 
europeu. Cumprem os bravos polon&
ses o destino de uma terrível odisséia, 
no transcurso dos séculos. 

Há milenio, a Polonia é envolvida 
fatalmente em tôdas as guõnas que 
se verificam na Europa e no final 
de todos os conflitos é sempre a mais 
sacrificada. 
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O Sr. Medeiros Neto - Com muito 
prazer acolhemos a declaração de V. 
Ex. a. Cumpre, entretanto, ;o.ssinalar 
que a Polônia acaba de sair de um 
embate de sangue e, no entanto, não 
passa de mero país titere da Rússia. 

O SR. ERASTO GAERTNER -
Muito grato pelo aparte de V. Ex. a. 

Repetidamente, a Polônia tem visto 
o seu território retalhado, marti:riza.
do, a Nação ocupada, em suma, tem 
suportado os mais terrriveís sacrifí
cios no decurso de sua história E na 
última guerra tendo se colocàdo na 
vanguarda mais perigosa do comba
te ao nazi-fascismo, com o seu ter
ritório ta!hadO pelas fôrças inimigas, 
as suas c1dades arrazadas pelos bom
bardeios a sua população sacrificada 
com perdas humanas eno:mes no final 
vê com tristeza as condições que s~ 
preparam para a Conferência da Paz 
e que constituem uma ameaça terrível 
para a, l;i·b~rdade dos polonêses, para 
o seu d1re1to de auto determinação, 
ameaçadas de aniquilamento a sua 
tradição e a sua cultura. 

Será, Sr. Presidente, uma atitude 
inspirada ts,mbém na nossa admiração 
pela bravura do povo polonês, e pelas 
suas l~tas pela liberdade e pela de
mocracla, o nosso reconhecimento pelo 
concurso leal, dedicado e honrado que 
os filhos daquêle país também trazem 
para a construção da nossa grandeza 
e do_ ~osso progresso. Estará também 
conciliada com a nossa generosidade e. 
co;n os sentimentos de justiça uma 
at1tu,de de simpatia por aquêle povo 
herólCo e sofredor. 

Nêsse sentido, Sr. Presidente, te
nho a honra de dirigir a V. Ex.• re
querimento, pedindo à Casa que se 
pr~nuncie por um voto de jubilo pela 
at1tud~ que a nossa Embaixada à Con
ferêncm da Paz vai assumir em rela
ção à Itália, mas por um apêlo vee
ll_lente. também para que a mesma 
srmpat1a e os enormes sentimentos ou 
fraternidade sejam deferidos ao trata
mento a ser dado à Polônia aquêle 
poyo cujo J::eJC_oísmo nunca se 'a.pagou, 
~UJll: fé cnsta e cuj~. esperança na 
JUStlça dos homens será inacreditá
vel que se apaguem nesta hora. 

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

O orador envia à Mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Tendo em vista os aplausos da na
ção à orientação adotada pelo nosso 

govêrno, r~comendando à embaixada 
à Conferência da Paz que advogue 
condições justas e hu=nas para a 
Itália; e 

Considerando que terríveis a.mea.ças 
pesam sôbre o tratamento a ser con-
cedido à Polônia, a pequena e teórica 
nação a que a fatalidade geográfica 
tem imposto provações sôbre huma
nas, num calvário histórico inexorá
vel; e 

Considerando ainda a desdita in
ternacional que resultará do aniqui
lamento das tradições seculares, . da 
cultura daquêle povo, ferido e esma
gado, consta.."ltemente, no seu amor 
à liberdade e nos seus direitos de a.u
to-deternlinação; e. 

Considerando os vinculas nobres que 
nos unem à nação polonesa justificà
das pelo nosso reconhecimento à cc
operação devotada e digna dos seus 
filhos, na obra de construção do nos
ao progresso e peia nossa admiração 
às suas lutas pela liberdade e pela 
Democracia, 

Requeiro seja transmitido ao chan
celer João Neves da Fontoura o noss:> 
voto de regosijo. pela generosa sim
patia que nos vai merecer a causa da 
Itália e, bem assim, o apêlo veemen
te para que a mesma simpatia seja 
deferida no tratamento da Polônia. 
cuja bravura nunca se extinguiu e 
cujas espera..'lças, por melhores dias. 
repousam tôdas, agora, na Justiça dos 
homens. 

Sala das Sessões, em 23 de julhe> de 
1946. - Erasto Gaertner. - A im
primir. 

O SR. PRESIDENTE - Vamos 
passar à mstê:ia constante da Ordem 
do Dia. 

Em discussão o Requerimento nú
mero 85, de 1946. 

Tem a palavra o Sr. João Amazonas. 
primeiro orador inscrito. 

O SR. JOAO AMAZONAS - Se
nhor Presiide.'lte. antes .de falar no 
assunto que me trás à tribuna, quero 
dar o meu apoio e o da bancada do 
:Partido Comunista ao requerimento 
n.0 85, ora em discussão, apresentado 
pelo i 1 u s t r e Del)lutado Epílogo de 
Campos, médico e estudioso dos as
suntos a que se refere o mesmo re
querimento: o problema de. assistên
cia aos tubercUlosos do nosso País. 
~~,?u cer~ de que as informações 

solic1oadas vao eVidenciar a terrívEl 
sit~ção em que se encontram dezenas, 
senao centenas de milhares de tu-
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berculosos que, em todos os pontos do 
País, morrem sem encontrar scqt:~r 
um leito para atenuar os sofri:n~ntos 
de que são vitimas. 

Passo, Sr. Presiil.ente, em seguida, 
ao assunto do meu discurso; antes, 
porém, querõ felicitar o nobre Depu
tado paraense pela salutar iniciativa 
que teve de r e q u e r e r ao Poder 
Executivo ir>.formaçôes precisas sôbre 
o número de leitos existentes nos hos
nitaís e sanatórios do Brasil, destina
dos aos tuberculosos, o que virá ad
vertir os governantes sõbre a gravidade 
dêsse problema. 

Sr. Presidente. :S:á dias, foi wpre
sentada a esta Assembléia, pelo nobre 
Representante Aclireio Tôrres, a in
formação do Ministério do Trabalho. 
referente ao pedido que formulamos 
sôbre a intervenção no Síndica to dos 
Bancários desta Capital. 

l':sse pedido, como sabemos. origi
nou-se de um requerimento da au
toria do ilustre Deputado Sr. Campos 
Ve:-gal, no qual S. Ex.• solicitava 
fõsse nomeada uma Comissão Par
lamentar para estuda'!: o caso dessa 
injusta intervenção, atendendo ao 
apêlo que nos faziam milhares de 
eleitores da Capital da República, as
sociados do Sindicato dos Bancários, 
ilegalmente prejudica.dos nos seus di
reitos. 

Fomos, Sr. Presidente, dos que pug
l1aram pela Comissão Parlamentar, ~ 
agora, novamente o tazemos, face a 
informação prestada pelo Ministério. 
:Não vemos nisso, como afirmou. na
quela ocasião, o Sr. Acúrcio Tõrres, 
um barateamento das Comissões Par
lamentares. Vemos nisso, ao contrário, 
refor>Çamento do prestígio desta As
sembléia, para a qual está o povo 
voltado, sendo nosso dever. e5pecial
m~nte dos Representantes do Distrito 
Froeral, no caso. dar todo apoio para 
que cesse a violência éometida contra 
o Sindicato dos Bancários cariocas. 

Se não tivessemos outros argumen
tos ou fatos concretos para qualificar 
de ilegal e arbitrária a intervenção 
nesse Sindicato, bastaria, Senhores 
Constituintes, o documento que nos 
envia o Sr. Ministro do Trabalho, à 
guisa de informação, documento que 
custa-me crer esteja realmente subs
crito por um Ministro de Estado. 
Peça semcerimoniosa e ridícula, aí s~ 
procura iltldir a boa fé dos Deputados 
e Sena-dores aqui reunidos, com cita
ções inteiramente falsas, 0U apoiados 

em falsos dispositivos legais. ::levo 
acreditar que o Sr. :Negrão de Lil:!::a. 
cheio de afazeres, foi levado, serr. 
maio:- exame, a suO.screver !.!ll"-3 infor
mação ap:esso.da, confiando ncõ seus 
au.xiliares, mas, de qualquer maneira. 
subestimando a importância do j:e
dido, ou, o que é pior, a procedêllCia 
do pedido, marcado pelo sinete da 
Assembléia Nacional constitUinte. 

Sr. Presidente, não sei auais a:; r::<-
didas que a Mesa deve toinar q~nao 
as informações solicitadas por êste 
plenário não preenchem, convincente
mente, os seus fins. E neste caso. 
Sr. Presidente, permita-me V. Ex. a in
sistir em que seja nomeada a Co
missão Parlamentar, que sollcitar:Jos 
quando do requerimento Ca.mPQ.s 
Verga!, porque o substitutivo do Sr. 
Acurcio Torres foi aprovado, segun-do 
os "Anais" da Casa, se..~ a concor
rência de que as informações do Sr. 
Ministro do Trabalho poderi·am es
clare':!er suficientemente o assu.nto. o 
que de fato não aconteceu. 

Vejamos os motivos do nos.;o Dt:<i:
do de informaçõ:s e analisemos.' 
embor'l. sucitamenLe. a resposta do 
Ministério. 

Desde os primeiros dias <:lo functo
aJ:a.mento .;e;;.ta A.s.seznl>léia.. Sr. ?.J:t.
sidente, acompanhamos, com vivo i.'1.
terêsse o desenrolar da luta qu.: cs 
bancários de todo o Pais trava.r<:~..."U 
pela conquista. dos seus direitos. Es
tou certo que êsse movimento ordeiro 
e patriótico mereceu as simpatias d•o 
todo o povo brasileiro. de todo o ;x.vo 
e também, como não. podi,a deLx:u· 
d·e ser. da quase, senão d,a UJ'..ar.I!!li
dade, desta Assembléia. Os "Anais'' 
desta Casa estão cheios de disc=os. 
votos de louvor. interpelações e 
aplausos avs bancárias d<l Brasil e 
dezenas de Deputados e Senadore:;, 
de todos os Partidos, e.oth·eram Pr>e
sentes ao Sindicato de.ssa corpora,ção 
para. J.evp..r a sua solida.:-ledade e o seu 
auxilio na solução da greve d-ec:a
rada. E foi, podemos dizer, ccr.: a 
nossa colaboração que se resolve\! o 
impasse grevista, o que fêz c.rescer. 
naquela época, as esperanças e a. \:on
fiança do povo nesta Assembléis.. 

Ora. Sr. Pre.sid·ente, em dias do 
mês de maio último, se1n qualquer 
justificativa ou pretexto razoável. foi 
a sede do Sindica ~a dos Bancários. em 
ple.'l:a Avenida Rio Branco da C:l.pi
t·al da República. ocupada rnilita.r
mente, por ordem do Sr. Ministro 
do Tnbalho, e sua Diretoria, l<!gai
mente eleita, deposta pela fôrça. ?u-
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blice.ções e declarações posteriores do 
titular da pasta .>•,usavam aquêles d\
retores de desoncsüdade no cum
. prim~nto do mandato que milhares de 
bancários lhes haviam confiado -
e ratificado dias antes em numeroo·a 
assembléia, - declarações que ofen
diam a dígnididade dêsses cid.Miãos, 
altos funcionários do Banco do Brasil, 
que se viram privadoo dos meios le
gais e aconselháveis para procederem 
à sua defesa. 

Diante dêsse grave atentado ao di
::-eito de associação e à liberdade sin
dical, de.õconhecido em certa medida 
até mesmo na época do Estado Novo, 
diante do desrespeito flagrante às li
berdades democráticas, apelaram os 
bancários para esta Assembléia, con
tra n violência de que estavam, ~ 
ainda estão, sendo vitimas. 

Apr«:iando, mesmo superfici·almen
te, o caso, poderíam05 tomar uma 
atitude de repulsa ao ato gov-erna
me!lta.l, porque intervir numa asso
ciação de classe contra a vontade 
sobe-rana de sua assembléia, é uma 
violência - só possível em regimes 
afastMlos das normas e procedimen
vos democráticos. E mesmo porque, 
Senhares Representantes. a esta al
tum da vida nacional, quando se re
une, eleita pelo povo uma Assem
bléia. Constituinte que já vai em meio 
~ seus trabalhos, e que já aprovou, 
mclusive, o seu Projeto Constitucio
nal, seria lógico considerarmos en
cerral.io, definitivamente, o negro pe
ríodo das intervenções ministerialistas 
no.~ Sindicatos operários. Entretanto, 
a maioria desta Casa, Sr. Pr=sidente, 
tanto o P. S. D., a U. D. N. como 
o P. T. B., preferiram ouvir o Sr. 
Ministro, convencidos de cer·to que 
talvez existissem razões de Estado 
mais profundas para justificar a in
tenençã<J aparatosa contra uma pa
cífíoa associação de classe ... 

A resposta ao nosso pedido, Serulo
res Cor.stituintes, como já disse, foi 
publioada n05 "Anais" da Oasa e 
c.reio que dela todos já tomaram 'co
nhecimento. É uma peça obSoleta, 
fora de época, escrita como se ti
véssemos em 1940; além do mais, ~e
vela, por parte dos seus autores. 
completa ignorância das nossa; leis 
socia.is. A linguagem usada nesse do
cumen·to é a linguagem policial do pe
~íodo Felli"'lto Muler. Entre outras 
asneiras, e à falta de argumento mais 
convincente, diz a informação mi.ni.s
t-erial: 

- "Foi, ainda, êste Ministério, aler
ta.do pela Delegacia Especial de Se
gurs;nça, Polftic·a e Social, em reJa-

tório apresentadc-, sóbre a crescente 
infiltração no Sindicato, de elemen
tos imõ:Juídos de doutrin:a incompa
tível com os imerêsses da Nação e . 
portanto, da própria classe, fato que 
·l"·esponderia pelas co:1stantes agita
ções verificz.das no seio da fa.mili:a 
bancári-a.'' 

Quais são, afinal, essas "doutrinas 
incompatív·eis" colocadas à margem 
da lei? Se·rão as doutrinas nazistas. 
ou o terrorismo ja.ponês, com oo quais 
·acaba d·e selar um pacto de s.mizade 
o Interventor de São Paulo, Sr. Ma
cedo Soares ? E que significa.do tem, 
no caso. o têrmo - infiltração ? Os 
diretores ào Sindicato são, todos êles, 
a..."lti-fascistas conhecidos, patriotas 
como os que mais o são, e associa.do.s 
do Sindicato há mais d·e dez anos. 
Não po::ii&m, portanto, est:l.r se infil
trando ... 

Poderemos nós, os Represent=te.; 
ào pove> os defen;so:res mais responsá
veis pelo exercício da livre manifes
tação do pensamento. aceitar como 
motivo para a intervenção num órgão 
de classe, que tem personalidade ju
rídica, o velho e desmoralizado argu
mento das infiltrações de udoutri
nas incnmpatíveis", etc.? 

Doutrina incompatível com Oõ in
terêsses da Nação só pode ~r aquela 
que pratica o Sr. Ministro do Tra
balho, de desprezo aos métodos demo
crãticos e aos processos legais, para 
usar o argumento da fôrça, e do fato 
consumado. 

Absurdo. sem dúvida. e deshonesto, 
é ainda o motivo alegado pelo Se
nhor Ministro do Trabalho, sôbre 
graves acusações que teriam sitio for
muladas contra à diretoria do sin
dicato pelo uso indevido do seu pa
trimônio social, porque, Srs. Const:
tuintes, não é necessário possuir gran
des conhecimento< juridicos para 
afirmar que só a assembléia geral do 
sindicato ê competente para julgar. 
em primeira instância, da veracidade 
ou não, de fatos dessa natureza. À 
base de simples denúncias, cuja fonte 
nem se menciona. intervém o Podei 
Público violentamente num sindicato 
de classe para apurar supostas irregu
laridades financeiras, contrariando. 
assim, todo princípio de direito, ati
tude que é sob todo ponto de vista. 
ilegal. 

Não possui, por acaso, o Ministério 
outros recursos para verificar a.s de
núncias dêsse tipo, que chegam ao seu 
conhecimento? E\identemente, pos
sui. 
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Pelas leis atuais _o Ministério do 
Trabalho tem a nuns ampla autori
dade para fiscalizar sem quaisquer 
restrições, e à hora que entender, todo 
o movimento contábil dos sindicatos. 
investigar e aprecie.!' a origem de 
cuas receitas e despesas e, portanto. 
chegar às conclusões que pretende!'. 
Entretanto, de posse de pueris, s~não 
de inexistentes acusações, S. Exce
lência preferiu usar do arbítrio e da 
violência, ocupando com fôrça3 ar
madas a sede do sindicato e depondo 
pela fôrça a sua diretoria legalmente 
l·econ11ecida, que merecia e merece a 
mais sólida confiança dos bancários. 

lVIancb. a verdade dizer, Sr. Presi
dente, que o patrimônio dos Sindica-

"tos tem sido roubado e delapidado. 
precisamente pelos interventores no
meados pelo Ministério do Trabalho, 
os auais, usando da autoridade abso
luta- que lhes confere o :W.lnistério, e 
deLv.ando de submeter seus atos ao 
contrôle das assembléias gerais, fazem 
das receitas e despesas a()uilo que bem 
entendem. Ainda agora, quando es
tive no Pará. queixnvain-se os por
tuários de que um dos interventores 
colocados no seu sindicato pelo Mi
nistério do Trabalho, havia desviado 
cêrca de 200.000,00 cruzeiros do seu 
patrimônio sociaL E poderia citar 
daqui dezenas de casos como ésse, 
casos de interventores e de diretores 
que permanecem, contra a vontade 
dos associados, mas por determinação 
do Sr. Ministro, à f::-ente dos Sindi
catos. 

Poderia citar, por exemplo, o caso 
do Sindicato dos Empregados no Co
mé::-cio Hoteleiro desta Capital que, 
há mais de ano, e insistentemente, 
tem reclamado proYidências do Se
nhor Ministro do Tmbalho sôbre ·9. 
falta de documel'tos no total de CrS 
1. 700.000,00, que ctesapareceram, mis
teriosamente, no pe-ríodo da adminis
tração anterior da~uele órgão de clas
se - denúncia e reclamação que até 
hoje não mereceu a menor atenção 
de S. Ex.a que tão zeloso se mostra em 
outros casos na defesa do patrimônio 
sin<iicaL. Naturalmente que não me re
firo, indistintamente, a todos os in
te:-ventores e que acredito na hones
tidade de muitos dêles. 

Vejamos, Srs. Constituintes, outros 
fatos a que alud~ o Sr. Ministro. 
como infração legal cometida pela 
diretoria do Sindicato dos Bancãnos. 
Diz S. E.x.• que as importâncias pro
Ycnicntes do impêsto- sindical esta-

vam depositadas em outro Banco que 
não o do BrasiL Ora, Senhores, neste 
assunto, trata-se apenas de um lapso 
do Sr. Ministro, que não leu, com 
certeza. o art. 586 ao qual alude. O 
citado artigo diz tão somente que o 
Banca do Brasil é o órgão arrecadador 
do impôsto sindical e não que o pa
trimônio dos sindicatos deve estar obri
gatoriamente depositado nesse esta
belecimento de crédito. Ao contrário, 
dizem os estatutos do Sindicato, es
tatutos-padrão, aprovados pelo Mi
nistério, que o patrimônio financeiro 
do sindicato deve estar depositado 
em bancos nacionais. A diretoria dos 
hancários depositou parte dos seus 
haveres no Banco Aliança do Rio. 
banco nacional, do qual é diretor o 
nosso ilustre colega deputado Jo3o 
Ursulo, e o fêz porque êsse Banco 
paga os juros de 4% quando o Banco 
do Brasil paga somente 2%. Trata
se, portanto, da defesa dos interêsses 
da classe, e isto não constitui nenhuma 
infração legaL 

Afirma também S. Ex.• que a di
retoria agiu mal quando adquiriu um 
prédio próprio para a instalação de 
sua sede, resolução tomada por una
nimidade em assembléia geral, fato re
comendável sob todos os aspectos e que 
ao cont.rário do que afirma o Sr. Ne
grão de Lima, é um atestado de pro
bidade e de capacidade administrativa 
dr. diretoria deposta. E a melhor prova, 
Srs. Constituintes, de que nesse par
ticular, a diretoria mereceu tüua a 
cond'iança dos seus representados, é o 
fato dos bancários t€rem iniciado uma 
campanha para auxiliar a compra da 

sede, campanha que já atingiu a 
soma de 170 mil cruzeiros entregues 
à diretcria. 

Devo, ainda, Srs. Representantes, 
responder, desta tribuna, à argumen
tação capciosa do Sr. Ministro do 
Trabalho, apresentada com t-ons d-e 
gra\'iclade. com roupagem de fantas
ma, igual ao daquela ridícula his
tória de mascarados da madrugada 
que o procuravam em Santos para 
denunciar conspirações extremistas: 
devo responder, Srs. Constituintes, a 
lnais um argumento invooado éara 
justificar a intervenção no Sindicato 
dos Bancários: é o fato de ter o mes
mo participado do Congresso Sindi
cal dos Trabalhadores do Distrito Fe
deraL 

Se êsse argumento realmente pre
valece.se, então S. Ex.• teria de in
tervir nos demais Sindicatos da Ca
pital da República, nos Sindicatos de 
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São Paulo e Minas Gerais, nos Sin
dicatos da. Bahia, do Ceará, do Para
ná. e do Pará, porque todos já reali
zaram Congressos similares. Todos os 
sindicatos da Capital da. República 
participarnm do grande congresso de 
Trabalhadores do Distrito Federa.!, en
tre êles o dos Médicos, Advogados, 
Jo:ma.llstas, Professõres e Engenheiros, 
acontecimentos democrático dos mais 
saudáveis, qu.z de·veria merecer de 
s. Ex." todo o apoio e a melhor con
sideração. :esse Congresso não foi rea
lizado sob outra inspiração ou orien
tação que não a dos próprios Sindica
":Qs cariocas, ao influxo sadio das 11-
berda{!es democráticas e dos direitos 
civis e sociais conquistados pelo nosso 
povo. Suas conclusões exprimiram os 
senti.n:;.entos gerais do proletariado 
brasileiro e bem podem servir de guia 
a todos os que deseja.'ll governar . e 
!egisl.aJ: de acôrdo com a vontade 11-
"\Tremente manifestada dos trabalha
dores. 

Tudo isto pouco seria, Srs. Consti
tuintes, si se tratasse de um caso iso
!ado. Ma3 é todo um processo de rea
ção crescente contra o movimento ope
rário, que vai desde a prorrogação 
ilegal do ma.nüato das diretorias, desde 
as ro..strições às assembléias sindicais, 
até a intervencão e o fecb2xnento dos 
síndica tos. E' · todo um processo de 
perseguiçãl.l ao proletariado. contra o 
seu legítimo direito de lutar por me
lhores condicões de vida, contra as suas 
consagrada-s· conquistas sociais. 

Por isso não podemos, nós, repre
sentantes do povo concordar com essa 
resposta, o que importaria numa sub
missão consciente aos abusos do poder 
executivo e num exemplo, triste e la
mentável, de renúncia aos postulados 
democráticos. Estaríamos concorren
do e estimulando, com o nosso silên
cio, essa política nefasta de violê~
cia.s e arbitrariedades contra o mo"<l
:nento sbdical em nossa terra, rea
lizada óra sob pretextos ir-.consisten
tes, óra sob a fal.aa alegação de de
fesa da ordem constituída, mas sem
pre sob a inspiração anti-democrática 
que vem norteand<J a conduta política 
do atual Ml-n!stro do Trabalho. 

"DD. Presid~nte República -
Palácio Catete - Rio - Distrito 
Federal - Na qualidade membro 
Junta Govemativa Federação 
Bancários Rio Grande do Sul, já 
por diversas vêzes, nos dirigimas 
vossência, sem que de nenhuma 
delas obtivéssemos resposta, acre
ditando nossas reclamações n5.o 
tenham chegado mãos ilustre Prc-

sidenie. Não o julgamos menos 
democrata vosso antecessor, de 
quem sempre merecemos contes
tação. EStamos certos que os co
municados da Federação que as
sinei não chegaram às mãos de 
V. Ex.". Queremos, pela presente, 
dznuncíar mais uma arbitrarie
dade do Sr. Ministro do Trabalho 
Sr. Negrão de Lima. Em virtu
de de uma solicitação da Fede
ração de Trabalhadores do Rio 
Grande do Sul, para realiZar um 
congresso sindical. negou-a sem 
sequer se dar ao luxo de justifi
car tal negativa. No dia 13 do 
corrente, dando mais uma de
monstração de prepotência e 9.1'
bitrariedade, fez intervenção Fe
deracão dos Bancários, sem tam
bem ·se. dar ao luxo de justüicar 
tão iníqua medida. Cremos que 
êsse colaborador do govêmo de 
V.- Ex. a que se encontra i!. testa 
do Ministério do Trabalho já fez 
mais intervenções nos órgãos de 
classe do que todos seus anteces
sorif3 reunidos, procurando in
compatibilizar vossência com os 
<;rabalhadores. Aliás, represen
tant-es cla.ssistas que foram ao 
Rio voltaram tornando públicas 

suas queixas pela maneira descor-
<;ês com que fo:am tratados pelo 
Sr. Ministro do Trabalho. Somos 
trabalhadores, somos humildes, 
ma.s somos brasileiros e vossên
cio. promoteu ser o Presidente de 
todos os brasilei:os. Sr. Presi
dente! Evite maiores danos aos 
trabalhadores e preste mais um 
seivTço ao pais dispensando a 
colaboração dêsse Ministro que 
quer impopularizar o govérno de 
v. ExP. Agua:dando pronuncia
mento de V. Ex. a esperamos seja 
põsto fim aos atentados contra 
trabalhadores brasileiros. :Respei
tosamente. - Artur Garcia. 

Trata-se, portanto, Srs. Constituin
tes, de mais uma intervenção absurds, 
agora visando a poderosa Federação ào 
Sindicato dús Bancários do Rio Gran
de do Slli, que demonstra estar o Sr. 
Ministro do Trabalho agindo como 
banqueiro, numa perseguição iníqua e 
tenaz contra os bancários do Brasil. 

Insisto, :pcrtanbo, Sr. Presid:hte. 
em que seja designaõa pela Mesa uma 
Comissão Parlamentar para, à base 
das informações -prestadas -pelo Sr . 
Ministro do Trabalho, estudar o caso 
dos ba1'lcários. Não vejo nisso qual
quer diminuição à autoridade de S. 
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Ex.a que deve ser o mais interessado 
em que se apure tôda a verdade. 

Envio, portanto, Sr. Presidente à 
Mesa, um requerimento neste sentido, 
e cr"io que, até certo ponto desne<:es
sá.rio porque o requerimento do meu 
ilustre colega Campos Vergal Já soli
citava a referida Comissão e o subs .. 
titutlvo Acúrcio Tôrres foi aprovado. 
implicitamente, sob a condição de qu~. 
em princípio, devíamos ouv1r o Sr. 
Ministro do Trabalho e voltar ao as
sunto no caso de que a informação 
prestada não esclarecesse, como de f a to 
não esclareceu suficientement~ o as
sunto. 

Era o que tinlla a dizer. U>I-uito bem; 
muito bem. Palmas.) 

O orador envia -à Mesa o se
gu,;.nte: 

llEQUEr.IMENTO N.o 305, D:;: 1946 

Requer a nomeação de UI]!{~ co
missão de parlarnentares, moum
bida de estudar o caso da inter
venção no Sindicato ãos Bancá
rios. 

Requeremos seja nomeada pelo Pre
sidente da Mesa uma Comissão de 
oarlamentares parà. estudar o caso 
da intervenção no ~indicato dos Ban
cários, à base da informação pres
tada pelo Sr. Ministro do Trabalho. 

Sala das Sessões, 22 de Julho de 
1946. - João Amazonas. - .4lcides 
Sabenca. - Mauricio Grabois. 
Carlos· Marighella. - Campos Vergal. 
- Leite Neto. - Café Filho. - Jorae 
Amado. - !r!atias Olimpio. - Luí~ 
Lago. - Gurgel do Amaral. - ~tu 
Santos. -José Leomil. - Raul Pllltt. 
-Hermes Lima. - Flores da Cunha. 
- Carlcs Prestes. - Benicio Fonte-
nele. - Berto Condé. - .4ntonio 
Silvtt. 

A imprimir. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o Senhor José Crispim, orador 
inscrito. 

O SR. JOSE' CRISPIM (") - Se
nhor Presidente, Srs. Constituinte.>, 
tomo a palavra para, em n~~e do meu 
Partido, dizer à Assemblem Consti
tuinte da importância de que se re
vestiu a Conferência Nacional do Par
tido Comunista, realizada há pouco, 
durante o:to dias, nesta Capital. 

(•) - Não foi revisto pelo orador. 

Srs. Constituintes, todos que aqui 
estamos nesta Casa. rcpnsentando o 
povo de nossa terra, temos sôbre os 
ombros a pesada responsabilidade de 
trabalhar pela democracia, d~ dar á 
r.ossa Pátria uma Constituição pro
gressista, à altura de suas necessida
des c aspirações. Neste sentido o 
nosso Partido tem trabalhado ativ:~
mcnte, desde o início de sua vida le
~al., l:,ganclo-se profundamen~z . ao 
nosso povo, procurando esclarece-lo, 
orientá-lo no caminho ctas conquistas 
demccrátic:.s, ne ca1ninho da luta 1JU · 
cifica pela consolidação dessas mes
mas conquistas democráticas. 

senhores constituintes, reaiizou-sc 
a nossa grande conferência nacional, 
em aue dcmcs balanço dos tr:loalhos, 
sobritudo durante êste período d~ Vi::la 
legal de nosso Partido, f:sse balan~o 
fo!. f·dto por 9·1 delegados, vinJv de 
todos os Estados do Brasil - operil.
rios, camponêses, hom~ns emprega
dos do comé1·cio, intelectuais, elemen
tos de tôdas as categorias profissionais 
- que puderam prestar d-epoimemo 
da situação crn que se encontra o povo 
brasileiro, nas vár:as comunidades da 
Federação. A ba$e dessa$ informações 
e exame das qu-e foram apresentadaõ 
à conferência nacional de nosso Par
tido, 'ogramos fazer um trabalho que 
com justificado orgulho pode ser cl?-s
sificado de patriótico e democrático, 

A conferência teve a honra de ser 
assistida, no sm ato inaugural e no 
de encerramento, por vários Ilustres 
Representantes desta Assembléia, 
membros de· diferentes corrent2s polí
ticas - Senadores e Deputados da 
U. D. N., do P. S. D., e de outras 
correntes políticas da esquerda demo
crática - qu-e além de sua presença 
nos distinguiram com suas críticas in
dependentes em relação à nossa con
duta e nossas práticas democráticas, 

Já é grande avanço no caminho da 
união nacional, traduzindo a com
preensão entre as vánas correntes 
polít:cas de nosso País, no sentido d;! 
um terreno cDmum de colaboraçau 
pela democracia c progresso do Bm
siL 

Para térm05 idéia da inlportii.nci-L 
e tro.nscendênci:l de nossa conferên
cia, devo ac:-escentar que contsmos 
com a Pl'·2sença de parlamentares de 
diversos naíses irmãos dü. Ame.::~ch. 
alguns dÔs quais estiveram em visita 
a esta: .'1-ssembléia, como s~jam o,; 
ih.!Stres representantes de Cuba, Ghil~ 
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e Uruguai. E como test~munho, S.e
nhores Constituintes. do nosso esfor
ço em prol da. democxacia, e da no;;sZl. 
posição neste momento, dcõ~Jdn103 
trazer ao conhecimento da Casa :ú
guns àocumentos qu·e traduzem, ~la.
ramente, o que foi a memorável 
conferência nacional do nossa :?ar
tido. 

Lerei, inicialmente, trecho do diS
curso pronunciado, no ato de encer
ramento de nossos trabalhos, pelo di
rigente máximo do Pa:rt:<io, Senhor 
Senador Luís Carlos Prestes, p;,;blic3.
do na imprensa desta capital. 

Di:-igindo-se aos Senadores e Dr:pn
tados, nossos colegas ali presentes. 
disse S. Ex.•: <Le) 

DE JULHO DE 19,16. 
"Senhores Representantes d3. 

Assembléia Constituinte. 
Senhores Representaontes de 

Partidos Políticos. 
Companheiros delegados fra

ternais dos países irmãos. 
Camaradas! 
Chegamos ao têrmo dos nes

ses trabalhos. Esta, m Confe
rência Nacional de nosso Par
tido realiza-se três anos após a 
II Conferência. Conferência 
realizada ainda. em plena ilega
!idade. A ill Conferência hoje 
nêstes dias de legalidade signi
fica para todos nós. militantes 
do Partido Comunista., um qua
dro novo, algo desta, democra
cia que conquistamos no ano de 
1945 graças ao sacrifício de mi
lhares de comunistas, ao esfôr
ço de nosso povo, ao esfôrço de 
todos aqueles que lutaram con
tra o nazismo, inclusive ao es
fôrco dos gloriosos soldados da 
FEB. 

Durante oito dias trabalhamos 
incessantemente em sessões 
de a e 12 horas. Participn.ram 
da Conferência 94 membros com 
direito a voto .. Mém de assis~n
tes com direito a voz. Deles 52 
são operários 16 empregado~. , 
camponês e 25 intelectuais. Et;
tre todos, encont.ram-se qua· 
tro mulheres. Esta, a composi
ção de nossa Conferência. Ho
mens, mulheres e jovens liga.dos 
ao povo, desde os que não tiv-e
ram possibilidade de elevar a 
su!ll cultura até intelectuais co
mo Astrogildo Pereira e .Jc~§e 
Anlado''. 

O m.ais velho dos delegados tem 
54 anos de idade. 26 deles têm 
menos de um ano e meio de mi
litáncia efetiva no Partido. As 
prisões dêstes companheiros par
ticipantes somam 240. Condena
dos por tribunais diversos, in
clusive oelo infame Tribunal de 
SeguranÇa Nacional, atinge a 23S 
anos e 7 meses a soma do tempo 
tiç pris{..o, do qual cumpriram 
152 anos e 8 meses. E' êste o 
saldo de sacrifícios, de sofrimen
to dos n1ilitantcs do nosso Par
tiào. 

Acontecimento excepcionc.1 
Esta Conferência Nacional de 

nosso Partido é, sem dúvida, um 
acontecimento excepcional na vi
ela da Nação. Nesta conferencia 
desmentimos na prática tôdas 
as calúnias contra os comunistas. 
Todos os problemas do povo fo
ram nela discutidos pelos repre
sentantes dos peões do R. Gran
de do Sul, dos trabalhadores dos 
seringais do Amazonas, do pro
letariado do Rio e de S. Paulo. 

Isto, para nós, comunistas, é 
claro. Infelizmente, para a maio
ria da Nação, a importância e 
a significação democrática dum 
conclave, como êste, só mais 
tarde serão pe.-cebidas. Jovens. 
mulheres, velhos, todos vieram 
discutir os seus problemas e aju
dar a elabor2çi:i.o da nossa linha 
política em defesa da democracia, 
e pela completa emancipaçãn àe 
nossa Pátria do capital estran
geiro. Foi isto o que fizemos 
nestes 8 diaõ. Discutimos o5 
;principais problemas da hora 
em que vivemos. ·Fizemos J. crí
ticlll e a ::.uto-<:r!tica de tôdas as 
atividades do nosso Partido. 

Temos a ajuda cientif!c::. do 
marxismo - lenlnismo - stali
nismo, mas é inàispensã.vel sa
ber aplicá-lo às condições espe
cificas de nossa pátria no mo
mento histórico em que vive
mos. Não tememos a critica, 
queremos a, critica. A palavra. 
de ordem dos comunistas é que. 
em assembléias como esta, as 
bocas se abram para a correção 
da linhlll politica de nosso Par
tido. Todos falaram, trcuxeram 
as suas contribuições. Além dos 
infonr.es e das teses discutida:;. 
:.ivemos a rico. contribuição elas 
experii;ncias dos Partidos ir-
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mãos do Chile, da Argentina, de 
Cuba e do Uruguai. 

Foi grande a contribuiçã<> al
cançada nesta discussão reJa ti
va à situação de nosso Partido. 
Agora nos sentimos mais for
tes, mais capazes mais senhores 
da linha polltica, da tática real
mente necessária para dirigi= o 
nosso Partido no ca:ninho da 
Democracia: e do Progr~sso. 

As conquistas do Povo e 
os Reacionários 

Encerrando os nossos t=a-
balhos com esta sessão solene, 
era desejo nosso transmiti~ ao 
povo da capital da República. e, 
por seu intermédio a todo o po
vo do Brasil, as nossas Resolu
ções. In:feli=ente, os comícbs 
estão proibidos em tôda· a capi
tal da República. Esta é a rea
lidade triste. Os fascistas que 
cercam o govêrno, que temem 
os dias novos, procuram impe
dir-nos de falar. Mas. o sacrifí
cio dos nossos irmãos da FEB 
não pode ter sido inútil, os mor
tos de Pistóia. não podem ter-se 
s:o.CT!ficado em vão. Ainda ago
ra ousam os fascistas levar ao 
cárcere chefes de famílias que 
lutam por um pouco mais de sa
lário, ousam levar ao cárcere os 
estivadores de Santos. que lu
tam contra o bandido Franco. 
Isto é passar;eiro, não pode du
rar muito. E êsses senhores que 
querem impedir a voz do povo 
que proíbem comícios. estão 
equivocados e não enxergam um 
palmo adiante do nariz. 

O processo democrático não 
pode ser assim tão íà.c.ilme:'llte 
barrado. O povo conquistou a 
praça e a praça é do povo, co
mo o proclamou o poeta do po
vo - Castro Alves. E o- povo 
reconquistará a praça, pass:mdo 
por cima dos Imbassais, Liras, 
Fillntos e todos os seus asse
clas. 

Agradecimento aos Es
tudantes 

Quero aproveitar o ensejo para 
agradecer aos estudantes. orga
n!zados nn: UNE, especialmente 
ao seu presidente, pela acolhida 
que nos deram nesta Casa, o 
que é um índice dos sentimen-· 
tos democráticos da juventude 
do Brasil. E auguro aos estu-

::b.ntes o maior dos suces.sOõ pa
ra o seu próximo Congresso. 

Os nossos trabalhos encerram
se n8. data de hoje, que é umn. 
d:>1;a histórica. Há 12 anos, em 
1934, era promulgado. a O~rt.."t 
Constitucional demo•lrática. que 
pe1·mit:a eleições !h~res, conce
dia o direito de voto às mulhe
res e era secreto e direto. Não 
erD. uma Carta perieita. Tinha. 
sem dúvida os seus defeitos, 
ma.s foi a realidade jurídica da
queles tempos c, se tivesse sido 
posta em prática, teria evitado 
tõda a tragédia do Estado Ne
vo. Era tão dcmocrát.lca que 
precisou ser rasgada por a.qnê
!es que queriam entregar o nos
so povo à dominação da Alema
nha nazista e ao chicote da 
Gestapo. 

o golpe de 10 de novembro. 
que rasgou a Carta de 34, foi 
possível por causa da derrota dn. 
demo::racia em 1935. Compre
endemos que a democracia es
tava em perigo, que desde o 
mt's de janeiro sofria os ata
quE.s da reação. Lutamos então 
pela união do nosso povo, para 
defendê-la. Conseguimos algo. 
mas muito pouco. Sentimos o 
govêrno de mãos dadas ao !nte
gralismo. O fnscismo estn·;a. em 
ascen,;o. o desrespeito à Cons
tituiçP..o era evidente. Naquele 
instante. lutar pela democracia. 
por todos os meios, com todos os 
recur,os, era n5.o só um direito 
corno sobretu<lo um dever- dos 
dcmocrat~.s c patriotas. 

Chegamos a empunhar a::nu~. 
Por que fomos dc:-rotados? Por
que não cstáva:nos à altura dos 
acontecimentos, não estavamos 
l!g(tdos :\s grandes massas. A 
Aliança Nacional Libertador~ 
fol incapnz de <•encer a reação. 
Nossa III Conferência encerra, 
entretanto, tôda a experiência 
de nossos êrros, fêz um balan
ço das atividades do Brasil em 
todos êsses tempos, à luz àaque
l•~s acontecimentos. E estamos à 
altura dos 8 contecimentos nos 
dias de hoje, ~. altura das res
po:Jss.bilidades que pesam si>bre 
os ombros de todos os comu.~
tas, como dirigentes do proleta
riado e do povo? 

A rP.sposta que damos é que 
nilo estamos à altura dos a.con-
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tecimentos. Grandes foram as 
vitórias da democra.cia, do po
vo, de nosso Partiào no ano pas ... 
~ado. Mas o entusiasmo não nos 
cega. Sentimos q_ue não estamos 
à altura daquilo que de nõs es
peram o proletariado e todo :J 
!)OVO. 

Os golpes contra a democracia 

Durante êste ano de 46, e 
principalmente durante os me
ses do atual govêrno, a demo
cracia vem sotrendo golpes sôbrc 
golpes. E como pode um grupo 
reduzido de fascistas agarrado,; 
<!OS postos no govêrno, dar gol
pes na democracia? Negar as 
grandes conquistas democráticas 
de 45. ter a audãcia e o atrevi
mento de levar a prisão opera-

::os que lutam pela democracia 
contra o regime do bandido Fran
co, roubar a praça ao povo, in
T.ervir nos sindicatos? Isso se de
'JC a que o nível politico de nos
so povo ê ainda muito fraco. Os 
demagogos do Estado Novo ain
da não foram totalmente des
mascarados. As grandes massas 
ai..'1.da deram us seus votos aos 
oligarcas do interior. Foram ês- . 

&es votos, concidadãos, que per
mitiram, ainda neste ano de 46, 
golpes tão duros contra as gran
des conquistas democráticas d o 
:;:K)VO. 

Mas isso não deve levar ao pes
sinusmo. Insistimos em dizer que 
a correlação de fôrças é favorá
''el à democracia. Apesar de tôda 
a vontade suficientemente mani
~estada de acabar com a lega
··lidade de nosso Partido, os fascis-
tas · ainda não o conseguiram. 
Fechar o nossc Partido foi até 
agora a resposta ao perigo. Entre
tanto também não tivemos até 
agora a resposta ao perigo que re
presenta êsse grupo para a mar
cha da democracia em nossa Pá
~.ria. A m conferência considercu 
como uma tarefa mãxima a ma
neira de responder aos reacioná
rios, de defender a democracia. Em 
1935, a Aliança Nacional Liberta
·rlora, com três meses de vida. 
estava na ilegalidade. As con
dições de hoje são outras. Como 
1m pedir que êsses gc lpes se su
cedam? A grande arma para 
a defesa da democracia está nas 
amplas massas organizadas. Já 

:emos ligação com as massas, já 

procuram elas conhecer nossas 
palavras de ordem e manifes
tam confiança em nosso Partido. 

Concidadãos! Essas massas 
que confiam nos comunistas ain
da são pequenas. E são as grarl
des massas, é o povo organizado, 
homens e mulheres de tôdas as 
classes e ideologias, todiJS os pa
triotas e democratas, unidos, que 
poderão defender as conquistas 
democrãticas de 1945. 

Orgcznizar o povo e o proletczriado 

Companheiros, não é possivel, 
não devemos permitir que êsses 
J;Olpes se sucedam. Precls:unos 
ousear a causa profunda da de
bacle da democracia em nos
sa Pãtria e abrir perspectivas de 
uma marcha para a frente. Ho
je o grande defensor da demo
cracia - repito porque é neces
sário, é conveniente, é útil repe
tir - está na organização do 
nosso povo. Reforçar o sindica
to, alcançar a liberdade, a auto
nomia sindical, a sua união, é 
o que é preciso. A organizaç(i.o 
sindical é a espinha dorsal da 
organização em nosso país. Ca- , 
da operário deve procurar o seu sin
dicato, por mais repugnância que 
sinta pelas diretorias reacionárias 
impostas pelo Ministério do Tra
balho, e dar passos, prosseguir na 
luta até chegar á Confederação 
Geral dos Trabalhadores do Brasil 
que será a estrutura fundamen
tal da democracia em nossa terra. 
O que temos a fazer é unir o pro
letariado nacionalmente e depois 
unir êsse proletariado ao proleta
riado da América Latina e ao pro
letariado de todo o mundo. 

O nosso Partido teve umi:l. m
fluência bastante grande junto 
ac proletariado, mas não soube 

aproveitá-la, devido ao sectarismo. 
Hoje devemos reforçar tõdas as 
organizações de massa, no cam
po e na cidade. E isto se raz 
eliminando o sectarismo. Com
panheiros, o verdadeiro comunis
ta é o realista, aquêle que vi
vendo em um local de trabalho 
é o primeiro a conhecer as con
dições dos seus companheiros, o 
primeiro a sentir e a levantar as 
suas reivir..dicações. Na rua, no 
bairro, é êle o que mais sente as 
dificuldades, os problema:> dos ha
bitantes dali e qu-e luta para or
ganizá-los e procurar solução para 
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êsses problemas. E" um líder,'um 
clirigente de massas. E" um cida
dão que tem atrás de si dezenas e 
centenas de cidadãos democr2.tas. 

Só assim impediremos a entrega 
<!o nosso povo ao imperialismo. 
Só assim liquidaremos os restos do 

fascismo. õ:ló assim traremos o 
progTesso para nossa terra. Só as
sim evitaremos que se concretize 
o Plano Truman de dominação 
dos nossos no•ros. Só assim conse
guiremos expulsar do :;olo da Pa
tria os soldados do imperialismo. 
E' indispensavel que cada comu-

. · nista mobilize centenas e milha
res de pessoas para exigir do go
verno medidas práticas contra as 
problemas ia carestia e da infla
ção. E não conseguiremos isso se 
<:ontbuarmos como atê agora, des
ligados das :~mssas. 

A Democracia e a .4.ssemblêia 
Constituinte 

A defesa .:la demccracia é o que 
mais re<:lama a nossa III Confe
rência Nacional. A Constituição 
está sendo elaborada na Assem
bléia Constituinte. O projeto não 
e o que esperava o nosso povo, 
mas esse prJjeto pode ser modifi
cado, porque lá existem democra
tas, democratas de \·erúade que 
querem o 'Jrogresso do Brasil. 
Mas êsses democratas precisam do 
apóio das massas populares. E" 
indispensável que o povo, por tô
das as formas possíveis. discuta 
as emendas n•ais necessárias para 
que tenham•)S uma Constituição 
democrática e progressista. Que 
Essas diEcussões se façam nos sin
dicatos, nos organismo~ de massa, 
nos clubes, em tôda parte e que 
sej2.!n levadas essas emendas ao 
plenário. Emendas contra o pre
sidencialismo que ·até- hoje tem 
siào :10 Brasil a ditadura de um 
homem; pela z.utonontia dos orga
nismos mínimos da administração. 
dos municípios, e que a Capital 
tia República possa eleger o seu 
prefeito. 

Na França e na Itália, cuja 
)Xlpulação e aproximadamente 
ig14al à nessa , o seu e lei tarado 
se eleva a cêrca de 20 milhões. E 
por que nosso eleitorado é tão pe
queno? Porque se nega. o voto até 
hoje ao ~erdedeiro homem do 
p.ovo, ao analfabeto? Aos soldados, 
aos marinheiros? E' preciso exigir 
o v<:to amplo para que todos pos-

sam interceder na elaboração de 
uma Carta que consigne o direito 
ao trabalho, o direito de greve, o 
direito de reunião, a liberdade de 
imprensa, d~ opinião. E' preciso 
incluir nes•a Carta, artigos que 
lhe dem u:n cariter realmente 
progressista, que facilitem a um 
govérno democrático realizar a 
reforma agrária, que facilitem a 
um govêrno nacional e popular 
tomar medidas. contra os mono
pólios que muitas vêzes se colo
cam acima do govêrno os interês
ses de nossa Pátria. 

A coalisão 

Vemos com simpatia esta apro
ximação de ~artidos, essa união 
que inicialm·~nte tinha um cunho 
reacionário, pregada pelos Chate
aubriand e Macedo Soares contra 
o nosso Partido, mas que evoluiu 
à medida <WC chegou às camadas 
mais represGntativas dos Partidos 
Hoje é o próprio Macedo Soares 
que diz "Não". que afirma que a 
coalisão não ê contra o nosso 
Partido. Vemos com simpatia essa 
coalisão porque, devido ao respei
to que nos merece a palavra do 
Sr. Octavio Mangabeira, vemos 
nela um passo para a frente, um 
passo para ':ma Carta democrá
tica. 

Sempre fomos contrários aos 
combates >istemáticos, aos golpes. 
Achamos que a democracia se 
conquista através dos meios le
gais, do voto, d:o. união do povo. 
E' este o :am\nho que vimos tri
lhando e que continuaremos a tri
lhar. Lutamos contra os golpes 
mas combat'"mos intransigente
mente os r;olpes que o govêrno 
vem dando C(•ntra o povo. E por
que assim iutamos, protestamos 
contra a tentativa fascista de com
prom~ter o nosso Exército frente 
ao povo. 

Exigimos (:o governo a expulsão 
da camarilha fascista. Os proble
mas econômicos do Brasil são se
ríssimos. Para resolvê-los é pre
ciso o sacrifício de todo o povo, 
mas êsse .;3crificio não será con
seguido se c pedido p~!os Negrão 
de Lima, Pereira Lira e Imbas
saí. E' a um govêrno de confi
ança que temos de chegar, para 
que obtenhamos a solução imedia
ta dos problemas do nosso povo, 
para a democracia e a soberania. 
de nossa Pátria". 
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Eis, Srs. os tópicos principais do dis
curso pronunciado pelo Senador Luiz 
Carlos Prestes no ato do encerramemo 
de nossa conferência. 

Quero ler, também, documentos que 
dão idéia. àqueles que não a assisti
ram, da importãncia e transcendên
cia dessa conferência. Trata-se das 
resoluções da III Conferência Nado
na-! do Partido Comunista do Brasil: 

''1 - A III Conferência Na
cional do Partido Comuni~t.a do 
Brasil, reafirma a sua convic
ção de que com a terminação da 
guerra, a democracia mundial c 
as fôrças do progresso social se 
reforçaram e hoje continua fa
vorável à democ:acia a correla
ção de fôrças no mundo inteiro 
apesar de tódas as provocações 
guerreiras e di.'S esforços .:!eses
perados dos imperialistas e dos 
restos do fascismo para fazer 
voltar atrás a marcha dos povos 
no sentido do progresso. 

Existem, portanto, tôdas as 
possibilidades para a manute~l
ção da paz que deve ser assr,gu
rada pela luta organizada deci
dida dos povos. ~ necessário es
tarmos profundamente conven
cidos desta realidade para que 
com êxito possamos desmasca
rar os provocadores de guerra e 
garantir as condições para a 
marcha pacífica dos povos no 
caminho do progresso e da de
mocracia. 

O fascismo ainda sobrevive 
moral e pollticamente em focos 
tão perigosos quanto a Espa
nha de Franco e o Portugal Sfr
laza·rista. Na luta pela paz ce
vemos exigir do govêmo atitu
des mais firmes e conseqüente
mente democráticas no Conse
lho de Segurança da ONU, ru
tura de relações com Franco. 
maior aproxinlação com a 
URSS e todos os governos de
mocráticos e = p()!itica ex
tem!l que assegure 11 paz no 
Continente. A par disso w:n.a
se imprescindível, através de 
amplos mo>imentos de massr. 
reforçar e ampllar a solidarie
dade do nosso povo a todos os 
que como o povo espanhol lu
tam com decisão e energia para 
se libertar da dominação fascis
ta. 

O Partido Comunista do Bra
sil, em defesa da soberania e inte-

; gridade de nossa Pátria e d'l. paz 

mundial, é radica,lmente contrá
rio às propostas de presidente 
Truman para a celebração do 
c:1amado pacto do hemisfério 
que significaria, a formaçãv de 
um bloco, panamericano ~on
trário ao es:pirito de colabora
ção das Nações Unidas, indis
pensável a consolidação da paz. 

"2 - A III Confe:-êncis. N2.
cional assinala que, em !l')ssa 
Pátria durante o ano de 1945, 
grandes foram as conquistas de
moerá ticas alcançadas pelo po
vo, conquistas estas difíceis de 
consolidar em conseqüência do 
baixo nive! político e de organi
zação àas massas. Isto porque 
foram vitórias devidas não sô
mente a nós, ao povo brasileiro 
com o seu proletáriado à fren
te, mas também à derrota mili
tar do nazismo e ao conseqüen
te fortalecimento das fõrças 
mundiais da democracia. Expli
ca isso em grande parte os re
vezes sofridos nos últimos meses 
pela democracia em nossa terra 
como a proibição de comícios. a 
prisão de trabalhadores que lu
tam pacificamente por suas rei
vindicações imediatas, as inter
venções ministerialistas conti
nuadas no movimento sindical 
as brutalidades políticas contra 
o povo. São os restos do fasci
mo, desesperados, que tentam 
barrar o processo democrát·icc e 
garantir suas últimas posiçGI;~ 
ameaçadas. Devemos, portanto, 
orientar a luta do nosso povo 
no sentido d"! garantir e ~onsc
lidar as grandes conquistaG de
mocráticas de 1945. Na d~fesa 
dessas conquistas democ-ráticas 
devemos destacar como ob.ieti\·o 
principal a Juta pela existência 
lega.J do Partido Comunista do 
Brasil que. por sua firme po~!
ção anti-imp :rlalista. sua luta 
conseqüente pela emancipa~.ão 
política e econômica de nos.õCl 
povo, sua persist.ente ação em 
favor ela p::vz e do !)!"cg:-esso·, 
co::1centra sôbre si o ódio ele to
dos os fascistas c reacionlir:os. 

3 - Na defesa dessas co::J.
c;uistas devemos utilizar tor.os 
os recursos legais. A situação 
exige àe todos os cor::1unista.s 0 
=icr cuidado contra. as p~m·c
cacões. simultâneamente com. a 
n1áY..ima firmeza. e energi? ... per
sistência, coragem e a udácb .. ~1?. 
!uta. em defesa da d-em.xr~~~ 
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e dos direitos fundamentais do 
cidadão. 

O acatamento às decisões do 
govêrno não deve significar sub- · 
missão passiva as ordens ar
bitrárias da polícia, contra as 
quais devemos protestar por 
todos os meios legais, de 
forma a esgotar todos os re
cmsos antes de aceitá-las e 
contra elas fazendo uso de fm·
mas de luta calda vez ·· mais al
tas e vigorosas. A iniciativa 
dos organismos de base precisa
ser cada vez maior e vale, sem 
dúvida, muito mais que .:tuais·· 
quer comunicll!Ções ou .welos 
aos organismos superiores. O 
essencial, enfim, está na verda
deira mobilização de massas 
contra as arbitrariedades polici-
ais e na nítida, compreensão que 
deve ter todo o Pa.rtido de que 
acatar ··as decisões da.s autorida
des e lutar pela solução pacífi
ca dos problemas nacionais, não 
significa ficar de braços cru
zados nem conformar-se opor
tunlsticamente, sem proliesto, 
com as arbitrariedades e vio
lências policiais. 

· 4 - A III Conferência Na·cio
nal chama a atenção para a 
importância decisiva no mo
mento atual da luta por uma 
Consti tuicão verdadeira,men te 
democrática e progressista. De·
vemos, nêsse sentido, realizar 
grande mobilização de massas 
em apoio dos representantes de
mocráticos que na Assembléia 
Constituinte enfrentam os 1·estos 
do fascismo e da ditadura) na 
luta pela Carta Constitucional 
progressista reclamada pelos 
supremos interêsses da Nação. 
Essa mobilização tem que ser 
feita através da discussão, em 
tôd.as as organizações, bairros e 
locais de trabalho, das reivindi
caç{)es do proletariado e do 
povo que queremos assegu
radas na futura Carta Magna, 
al-ém da divulgação e debates 
das emendas democráticas já 
apresentadas ao Projeto em 
discussão. 
A III Conferência Nacional 

acentua a necsssidade de esch
recermos às massas trabalhado
ras de que a tuta por melhore:s 
salários é, na prática, das mais 
importantés na defesa da demo
cracia. No m:->mento, é a form::t 

mais FJ:iciente de sn:g1~: (; D go
vêrno medida:> nráUcas ~ c-Dtra a 
carestia e a infl9çRo e p 2 i'::t a ;;c·
lução do problema da fo1,-J-') e (!a 
misérh do no~~o novo . O no~jf 'j 
Partid·o a·conseJlia, ês tral;::dhadc .... 
res a lutarem Dor melhn·r::. s f0 ·· 
lários porque, :Já, medida '~m CJnc 
o fizerem, estarão de f :1,t.'--' hu::;
cando uma saída pacífic :1. p~. J :;1, 

o descontentamento popula:r e cl~~
sarmando os rea-cionáriO"; ,:; !8~
cistas que querem o ·caos e 0, gu€r~ 
ra civil, com o objeti7o ri:"' liqrd
dar o movimento operári i:' a -in).-. 
pedir a -consoUd?.-çã.o dg {leme · 
crac1a. 

5 - A solnção 1medüt: ,, Oc.s 
problemas da. carestia, (1,-~ fome 
e da miséria Exige cada v '":~ m.ruJ 
o reforçamento da luta peJa, U:n!
ão Nacional, prJncipaJ:rnentr-, 
quando os reacionários e i'a&ch ·· 
tas, desesperados com n. m;;;,r
cha cre&cente da democr?-cia, ,:;o 
aproveitam dos postos que o-~·mp ;:J,.ri1 
no aparelho estatal para f!esf·c
char golpes contra as con,]Uü:: t;, ~, 
alcançadas peio nosso povo , 

A política de União J.J ::~cio :li :-d 
defendida. pelo nosso Parti .;~o vi:,:a 
conquistar as mais ampb ,:; m a, :-, .. 
sas sociais, de.sde o prolr.·k~riado 
até às camadas da burgu::si :), p To
gressista, que sentem ?~ pre:.; .: ; ~o do 
desenvolviment o dJ pa ís. O procel_, _ 
so de- União Nacionall)Of1e f· p roci::a. 
ser impuJ.E.:ionado n a bn.:;3 ele u r·1 p:rc_ 
grama mínimo de rlefum ,:, cc-n
solidacão da dcmocrnda. Ner-;.'.}\ 
Uni:lo. estamos dispostos ·;.:. ma.J 
char com t_odos os hemem:, í:ôrç;; .. -: 
e partidos políticos que fJii 2ir,o:_trn 
conosco defender n dem oc:rac i ~, 
solucionar os problemas m ni ;; srD.
tidos do povo, . enfrcnta.1· DJ p1 o
blemas da inflação e da ca.resti3-
da vida e assegurar 1m1a I{JOns1;i .. 
tuição democratic<1,, crianch ;,~ -· 
sim condições par2, cheganr10S :•• o 
govêrno de ..:-onfi2.n 7-a ::::: •do:o:'J 
que almejamos. 

6 - A III Conferênc.is; Na
cional reafirmC\ 2, pcsiç[~ ·J a.s.su-
mida pelo P. C. B . em fac~ ~1.0 r;o
vêrno, de apoio fra.nco e d-edd:i ri~ 
aos seus atos demo.crático,s e tl.: 
luta intransigente, se bem (I uc 
pacifica, ordeira e dentro io'los l'B
cursos legais - r.cntra qua1q1:rcr 
retrocesso. P::ua isso, o m;;.:is im -· 
portante é .';aÕ!:I· de;,rn éi$(r,rar a 
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-:·::.marilha .fascista cnquistada no 
;;ovêrno, mobilnando grande" mas
sas no sentido de exigir suo. re
"!.irada dos cargos que ainl1a 
coeuoam. Sabzmos que o govêrnc 
no 'seu todo não é composto da 
:-e.acionários. r..ras a reação ~x
]:·lora as posições que detêm no 
auarelho estatal, visando ca:la 
...,;,z mais separar o govêrno tio 
povo. Não se justificam, assim, 
:>.taques em bloco ao govêrno, por
que tal não poderia ser a posição 
f~e qul~m. como nós, lut.u de 
i ~~.to. pel~ un~ão nacional. 

7 - As próximas eleições serú,, 
decisivas na !ll'a pela Uniiio N.l
cional. A unuio formal com ou
tros partidos, apesar de dificil no 
âmbito nacional, é com menu:· 
dificuldade r·~3.Uzávcl em esca!:1 
estadual, ond':' homens, cCJ'l'rcntPs 
" partidos poderão se unir, CSIW
cialmente tendü em vista as pró
ximas eleiçõe~ às Assembl~i:J.s 
Constituintes ~staduais e pac:J. 
governadores. Os Comités Esta
duais precisam ,er em relação às 
9róximas eleições flexibilidade e a 
:maior inicial.: va. sendo preciso 
desde já, entrar em entendimen · 
t.os que facilit<>m êsse trabalho. 
A par disso, u selecionando can
didatos. deta~.endo os problema:; 
est.?.duais, desenvolvendo intenso 
trabalho eleitora.! e de alistamen
to, ~. c Que é mais importante. 
saber aproveitar a campanha elei
~ra.l para reforçar o Partido ;:, 
liga-lo mais estreitamente às mas
sas. 

S - Para Impulsionar a União 
~aciona! cabe ao Partido intcnsi·· 
iocar ràpidamcnte sua li~nção co:n 
as :massas. Ap~sa.r dos Cxitos ;u
.::ançados nesse terreno. nind:< ,. 
cebil essa !iga:;ão Devemos, Pvr
ta:J.to, cmpre&ar todos o~ eslorç~r• 
p;'~ra fazer a União pcln ba •;1•. 

através da rooi1Jlização de mass.t•: 
nos locais de trc.balho no' si n
Cico.tos, nas liÇ!'~ts camponc::::ls, n:1:l 
~ssociaç&es di \tersas, nos bairros c : 
ruac::, al:range:1:1o o prol('ta:-iado 
c-s amplos sct<.Jl'eS do povo, a 1 u
ventudr: e as .nulheres. Es.'a :i
gaç:ão com a.s massas assegurará 
~~ u:lião àas m:-ti.s amplas camadas 
populares dirigida pelo proletaria
do mais avançado, or~~niz~do em 
stu Partido de classe. 

9- No traba1ho de massas des
tacamos como o mais importante 
o sindical, que deve ser encarado 
por todo o ?artido dos organis
mos superiores aos de base, como 
tarefa fundamental para sua li
gação com as grandes massas tra
balhadoras a fim de que possa
mos assegurar a democracia: 

Os sindicatos de hoje, débeis em 
sua maioria. d c vem ser transfor
mados urgent.~mente em fortes e 
poderosas crganizações capazes n2. 
realidade de dirigir o proletaria
do na conquista das suas reivin
dicações mais sentidas. Preeis~
mos acele::ar :. sindicalização das 
grandes massas trabalhadoras, em
pregando para isso todos os re
cursos. entre _..s quais certamen
te é dos mais importantes o es
tado de sua situação e o levanta
mento de seus problemas ime
diatos. O trar.alho sindical para 
~er eficiente precisa antes de tudo 
repou,ar na vida das emprê
sas. Nesse particular devemos le
var em conta B rica experiênch 
do trabalhJJ Já desenvolvido em 
São Paulo pe·.~s comissões sindi
cais de empri!sa, organismos di
vididos em SJI::comissões , que 
abrangem atividades não só no 
terreno econôMico. mas tam
bém outras di! caráter mais ele
mentares, como divertimentos, :lS
sistência sacia 1. etc. 

A obra iniciada pelo MUT pre
cisa não só :=,,lltinuar, mas ga
nhar novo ritmo. pela intensifi
cação da luta em defesa da li
berdade e autcnomia sindicais, 
pela rápida •J•Iificação ào prole
tariado em e.;cala regional, esta
dual c nacional e pelo reforça
monto dos la~oos cem o movimento 
operário indc;Jc.'ldente da Améric:{ 
Latina e do ;"1undo inteiro. De
vemos concenLI ar todos os esfor
ços na preparaçio e realização 
dv próximo Congresso Nacional a 
se instalar no dia 20 de agõsto, 
do qual deverá sair a CGTB. fôr
ça capaz de t:nificar o proleta
riado brasileiro. 

A III Conferência Nacional 
acentua a importância · de orga
nizar-se ràpid,tmente um for:.c 
movimento smdical na verdade 
capaz de diri:o;:r os trabalhadores 
e à altura de defender nossas con
quistas democráticas e de pode"· 
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dar o seu apeio ao movimento 
da~ massas _camponesas, sem qu:; 
haJ": condtçoes para ser, por êsse 
mot1vo, perse~uido ou dissolvido. 

10 - A. UI Conferência Nacio
nal acentua a necessidade de 
ampliar-se as or:;:anizações das 
m.assas campones:ts que. dia a 
dia, !IOltam suas esperanças pa-
ra nos. · 

Nessa tarefa. de"e o Partido 
):ltilizando a nova e rica experi~ 
enc1a dos trabalhos realizados no 
Triangulo Mineiro e em São 
:Paulo, aplicar métodos que lhe 
facilitem êsse trabalho, sendo in
dispensável que abandonemos as 
formulações mais gerais a fim 
de apresentar as reivindicações 
imediatas dos camponeses. A 
posse da terra é certamente a 
maior reivindicação das massas 
camponeses. mas seria errôneo 
pretender mobilizar essas massas 
em torno dessa palavra de ordem 

apresentada isoladamente, sem 
ligá-la àquelas reivindicações me
nos radicais. porém capazes uma 
vez conquistadas, de trazer melho
ras, por menores que sejam à 
situação de miséria dos campo
neses. E', pois, da maior impor
tância saber levantar as reivin
dicações como as de melhores 
condições de trabalho e contrato 
de arrendamento a abolição de 
vales e barracões, maior prazo 
n0s contratos de arrendamento e 
garantias ac camponês de poder 
reformá-lo, liberdade de comér
cio, diminuição dos impostos e 
fretes, crédito barato, além de 
out::a:s que possam existir, que 
vanam de Estado a Estado de 
município a município e até de 
fazenda a fazenda. 

Em tôrno da luta por es
sas reivindicações é que po
àemos fortalecer e criar novas 
células rurais e de fazenda, e, 
ao mesmo tempo, organizar as 
massas camponesas em associa
ções es mais amplas possíveis, 
como ligas, sociedades e coopera
tivas. Deve igualmente c Partido 
dar a máxima atenção à assistên
cia jurídica aos camponeses vi
timas da exploração brutal dos 
grandes fazendeiros reacionários. 

11 - A ID Conferência Nacio
nal assinala que a atividade dos 
comitês populares que tanto já fi
zeram pela educação das massas 
em nossa terra, deve ser ampliada 

:Para corresponder a su2. t-lrefa 
de. c;Iefender as conquistas :i~mo
cratlcas, de elevar o rjvc: polí
tico das massas e n!obi!:iti!.- Ias 
para a luta contra a e:trcstü. As 
nossas grandes debiliàa:ie.; no 
trabalho juvenil c fet~inir,rj. ~ão 
importante e decisivo a Cr!'::J.Ili
zação das mais amplas ca:::.adas 
da nossa população. exige::: que 
o ?artido encare com mais <"Cs
ponsabilidade a t;Jrefa d::t vriYa
nização das mulhí!1'es e ào.-;; Jo
vens em tôrno d!! suas rei~·indi
cações especific::ts, pele ir:.cen:.ivo 
e apoio a tõdas as suas :,-.teia
ti v as e agremiações . 

12 - A III Conferência ;xacio
nal assinala que o maior entra v c 
para a ligação do Particlo com a 
massa está, sem dúvida, no sec
tarismo, defeito que temos de li
quidar urgentemente e de uma 
vez por tõdas, se quiserm::,.;: de 
fn to constituir o grande P~. rtido 
nacional reclamado peles mais 
altos ·intcrêsses do nosso p·~vt.. 

A III Conferência Nacional 
acentua como tarefa urgcnt;~ ele
var o nível politico e ideológico 
de fortalecimento das di.!'ecões 
prio crescimento está dependen
do cada vez mais da f orn:.ação 
e educação de novos quadros, 
cujo atraso precisa ser .-c:.cido 
com energia, decisão e a udicia. 

13 - O crescimento num:!rico 
do Partido exige cn.da vez 1nais 
novos quadros dirigentes ..: a 
própria situação objetiva, co::n o 
evidente aprofundamento dos 
;::omitês ._.pulares das illa~w.s em 
choques de classe.s no pais. estil. 
todo o Partido. de seus Comités 
Estaduais e municipais, de suas 
células mais import<tntes, ho
mens firmes. comunistas C:"J·r' .... 'ici
entes, capazes de se orient:tr so

sinhos isolados aplicarem a t:nha 
do Partido, em condições, enfim, 
de sentir, compreender ou !'e,isti; 
a qualquer viragem. 

Devemos encarar como tarefa. 
imediata a formação de e3c'Jlas 
junto nos Comités EstaàuJ.i..s e 
uma program:wão eficiente ::!e 
palc3tras " conferências cru todo 
o pais, visando a elevação do 
nivel ideológico do Partido. 

14 - A lii Conferência N.;<:io
nal, assinalando o papel qt:e deve 
desempenhar a Secretaria Nacio
nal de Divulgação, resolveu . que 
a mesma, para melhor atenrt-=~ às 
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~~c.~ finalidades, p~sse a ser de -
?::o:rinàda Secretaria Nacional de 
::>ducação e· Propaganda. Esta 
Secretaria tem hoje a tarefa de 
<.juda:- decisivamente o trabalho 
ã.: organização do Partido, atra
,·t:s da. educação ideológica e po
::tica. dos seus quadros. 

:5 - A m Conferência Na
c~o!'la! assina.lou que o maior ele
r::ellto para fazer a propaganda 
da !1ossa política e da atividade 
do Pa···~ õdo é a sua imprensa_ 
.P ... ssinalv:..4 i~ ~al!nente. a necessi
<iade de r~ob:lizar todo o Partido 
~~o staticio de uma ajuda imedia
~.:;. aos nossos jornais para me-
1 .. .'1or:-.r considerávelmente o seu 
:r.;vel p!llítico. Devemos lançar 
todo o Partido numa grande 
<'ampanha de finanç2.s destina
,;:;, a dar oficinas próprias à nos
,<..-õ )mprensa. 

A III Conferência determina 
Qüe seja feita uma rigorosa pla
nificação do trabalho de finan
çss e à rigorosa c bservância, por 
parte do Partido, de suas obriga
ç-ões financeiras. 

:7.6 - A m Conferência Nacio
T!";l assinala que a luta ào povo 
pe!a paz, pela consolidacão da 
Democracia e pelo progre.3so exige 
e:ada vez mais um forte e pode
::-::-so partido. 
~o terreno da organização dar 

a máxima atenção ao trabalho 
de :o do o Partido. O nosso pró
~s'.aà;.mis, municipais, distritais e 
ce ~elulas. Para isso o Partido 
prec1sa realizar uma audaz poli
toca de quadros, promovendo os 
militantes que· demonstrem 

):-ossibilidades de se transformar 
ràpidamente nos dirigentes de 
que necessitamos. 

A. ~ol;tica de concentração deve 
cvnstitmr um dos objetivos fun
damentais de todos os organismos ~.do Partido, especialmente 
dmgtda para os pontos decisivos 

nacionalmente e, em cada Estado 
cu Município, nas emprêsas fun
damentais. Devemos também di
T!_gir no~sa. política de organiza
('<.O obJetiVando a divisão dos 
organismos. como elemento inàis
~ensãvel para um justo e efici
<:nte trabalho de direção. 

A III Conferência reafirma a 
::.ecessidade de cada vez mais le
'""l" as células o centro de gra
-:~d~àe de todo o trabalho parti-

dário. Nesse particular. devemos 
dar a maior importância às cé
lulas de e:nprêsas fundamentais. 

Precisamos, enfim, de um Par
tido capaz de lutar, consciente
mente pela União NacioMl, a 
mais ampla e sólida que recla
mam os reais interêsses de nosso 
povo, união sob a hegemonia do 
proletariado e não a falsa união 
dos oportunistas e liquiàacionis
tas que desejam colocar o prole
tariado a reboque da burguesia e 
a serviço dos demagogos "salva
dores" e dos generais golpistas. 

Os delegados dos Partidos irmãos 
a since.idade de nossas discussões. ~les 
enriqueceram muito as nossas experi
ências, contando as suas lutas, as lutas 
dos seus Partidos. Mas também po
derão, de volta, contar aos seus povos 
que o Partido Comunista do Brasil 
está iirmemente empenhado na luta 
pela emancipação económica e polí
tica de todos os povos do Continente. 
Que havemos de exigir do nosso go
vê:no no mais breve praso possível 
a rutura de relações com Franco, que 
estamos lutando pela liberdade do povo 
paraguaio, do povo pmtorriquenho, 
contra a ditadura de Truman. 

Com a ajuda de todo o nosso povo. 
havemos de cumprir o nosso dever. E' 
com esta certeza que empunhamos a 
bandeira de nossos mártires e dos nes
ses heróis, certos de que somos e sa
bemos ser dignos e le!;itimos herdeiros 
da glória de Tiradentes, de Domingos 
José Martins. de Padre Roma, dos 
lutadores da Sabinada. E empenhando 
a bandeira de todos os partidos, sabere
mos conquistar a verdadeira indepen
dência de nossa Pátria. lutando por 
uma Ccnstituição democrática, por um 
govêrno de confiança nacional. 

Viva a União Democrática de todos 
os povos do Continente! 

Viva c nosso glorioso e invP.ncivel 
Partido Comunista! 

Srs. Constituintes: tais são as reso
luções de alta significação para a 
vida política de nosso povo e do pro
letariado de nossa terra. Tais são 
c.s resoluções que marcam uma orien
tação que muito servirá para o nosso 
Partido e muito servirá mesmo, pade
cendo a crític3. de tôdas as outras 
correntes políticas, para o fortaleci
mento democrático do Pais. 

Em nome da direção e da Confe
rência Nacional do Partido Comunista 
do Brasil, quero agradecer a atenção 
de todos os nobres Representantes 
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que me ouviram e a daqueles que nos 
honraram com a sua presença, nos 
atos Inaugural e de encerramento da 
Conferência, a qual marcou aconte
cimento vitorioso na marcha pacífica 
e consciente da Democracia em nossa 
terra. em benefício do povo e do pro
gresso da Pátria . 

Era o que tinha a dizer (l'iluito bem · 
muito bem. Palmas.) ' 

\Durante o discurso do Senhor 
José Crispint, assume a presidên
cia, o Senhor Melo Viana, Pre
siclente) . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Deputado Arruda Cà
mara. <PattSaJ • 

Não está ptesenLe. 

Tem a palavra o St·. Deputado Café 
Filho. <Pausa) . 

O SR. CAFÉ FILHO - <Pela or
dem\ - Sr. P!'esiàente, pediria a 
V. E>:.~ o obséqUio de me manter a 
palavra para. a sessão de depois de 
amanh?", visto como faltam poucos 
minutos paya o término dos nossos tra
balhos e mal poderei iniciar minhas 
considerações. (J';fuito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Atendo, em 
face do adiantado da hora, o pedido 
do nobre Deputado e, se nenhum Se
nhor Representante qUiser usar da pa
lavra nestes poucos minutos, vou le
~·antar a sessão, mantendo a inscri
ção do Sr. Café Filho, para a Ordem 
cio Dia de depois de amanhã, desig
ltando para a sessão de amanhã, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

:t!ATÉIUA CONSTITUCIONAL 

Deixaram de comparecer 77 Se
nhores Representantes: 

Partülo SoCial Democrático 

Amazonas: 

Leopoldo Peres. 
Pará: 

Magalhães Barata. 

Maranhão: 
Odilon Soares. 
Afonso Matos. 

Piau:i: 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 

Moreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
José Vare la. 

Pernam-buco: 
Pessôa Guerra. 

Alagôas: 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 
Aloisio de Castro. 
Regis Pache<:o. 
Negreiros Falcão. 

Espírito Santo: 
Atílio Víváqua. 
Henrique de Novais. 
Eurico Sales. 
Alvaro Castelo .. 
Asdrubal Soares~ 

Rio de Janeiro: 

Eduardo DuVivier. 
Carlos Pinto. 
Paulo Fernandes. 
Heitor Co!let. 
Bastos Ta vares. 
Erigido Tinoco. 

Minas Gerais: 

L e vindo Coelho. 
Pedro Dutra. 
Duque de Mesquita. 
Cristiano Machado. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
Milton Prates. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Martin~ Filho. 
Lopes Ferraz. 
Sampaio Vida!. 

Goiás: 
Pedro Luàovico. 
Diogenes Magalhães. 

Mato Grosso: 
Argemiro Fialho. 

Paranã: 
Fernando Flores. 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 
Aàerbal Silva. 
Alta miro Guimarães. 



Orlando Brasil. 
Rogério Vieira. 
Rans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Antero Leivas. 
Bittencourt Azambuja. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Piauí: 
Coelho Rodrigues. 

Ceará.: 
Gentil Barreira. 
Edgar de Arruda. 

Alagoas: 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 
Valter Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 
Dantas Júnior. 

Rio de Janeiro: 
Romão Júnior. 

São Paulo: 
Mário Masagão. 
Romeu Lourenção. 
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Goiás: 
Domingos Velasco. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Benicio Fontenele. 

São Paulo: 
Mr.rcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Guaraci Silveira. 
Eusébio Rocha. 

Partido .Republicano 

Minas Gerais: 
Bernardes Filho. 
Mário Brant. 
Artur Bernardes. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 

Levanta-se a s~ssão às 13 horas. 



112." Sessão, em 25 de Julho de 1946 
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente; Hugo Carneiro. ;!,0 S;.

plente do Secretário e Rui Almeida, 4.0 Secretário. 

As 14 horas comparecem os Se-
nbores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 

Pará: 
Nélson Parijós. 
João B<Jtelho. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
Perei:ra Júnior. 
Crepori Franco. 
José Neiva. 
A:f onso Ma tos. 

Piaw: 
Areia Leão. 

Paraíba: 
Samuel Duarte. 
José Jofili. 

Pernam·buco: 
Etelvino Lins. 
Osvaldo Lima. 
Ferreira Lima. 

Alagoas: 
Lauro Montenegro. 
José Maria. 

Sergipe: 
Leite Neto. 

Bahia: 
Vieira de Melo. 
Altamirando Requiãc. 
Fróes da Mo ta. 

Espirito Santo: 
Alrí Viana. 

Rio de Janeiro: 
Erigido Tinoco. 

Minas Gerais: 
Melo Viana. 
Bias Fortes . 
Israel Pinheiro. 
João Henrique. 
Wellington Branàão. 
Augusto Viegas. 
O !in to Fonseca. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Antônio Feliciano. 
Alves Palma. 

Mato Grosso: 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 
Roberto Glasser. 

Santa Catarina: 
Otacilio Costa. 

Rio Grande do Sul: 
iDaniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Nicolau. Vergueiro. 

União Democrática Nwar.a' 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
.-\ntenor Bogéia. 

Piauí: 
Matias Olímpio. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Eglberto Roàrigues. 
José de Borba. 

Parawa: 
Adalberto Ribeiro. 
Verginiaud Vanderlei. 



?::iLio Lemos. 
Er:náni Sãtiro. 
O= Aquino. 

:S.a.hia: 
Aloísio <le Carvalho. 
Jcrad Magalhães. 
::-;estor Duarte. 

Distrito Federal: 
J-,:ra.ndir -Pires. 

Y.dnas Gerais: 
• •C>sé Bonifácio. 
~.1agalhães Pinto. 
L:cu...~o Leite. 

São Paulo: 
?cinio .Bareto. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 
Jales Machado. 

!-fut<> Grosso: 
.:; ~ão Vilas boas . 
Dalor de Anc!Iade. 

:::1.io Grande do Sul: 
o~ório Tuiuti. 

?a.rtido Trabalhista Brasileiro 

Jist:ito Federal: 
:R:11i .P.~.L"'D.eida. 
:Sarret<> Pinto. 

:!'.finas Gerais: 
Leri Santos. 
E:::-equi-el Mendes. 

?a.rtido Comunista do Brasil 

Bahia: 
C3rlos Marighela. 

Uistri to Federal: 
Mauricio Grabois. 
Batista Neto. 

ruo de Janeiro: 
Cls:ud.ino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
,Tvrge Amado. 
Rio Grande do Sul: 
.~billo ?ernandes. 

Partido Republicano 

:Minas Gerais: 
Da.niel Call"'Valho. 
Bern.ardes Filho. 
Felipe Balbi. -

São Paulo: 
A:-r.<.nü Arantes. 
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Partido Democrata Cristá[) 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

Partido Republicano Progressistt:. 

São Paulo: 
campos Verga!. 
O SR. PRESIDENTE -Achando

se presentes 84 Senhores Representan
tes, declaro aberta a sessão . 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anteJ:ior. 

O SR. HUGO CARNÉIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 ::;ecreté:rio) 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata. 

Os Senhores João Amazonas e Cos
ta Pôrto enviam à Mesa as seguinte;~ 
retificações à ata: 

Sr. Presidente: 
No meu discurso de ontem foi omi

tido, no Diário da Assembléia, antes 
da leitura do telegrama da Federação 
dos Bancários do R. G. do Sul, o se
guinte trecho: 

Permito-me, Srs. Constituintes, lei 
cópia de um telegrama que minha 
bancada acaba de receber do R. G. do 
Sul, dirigido ao Sr. Presidente da Re
pública e que chega como um teste
munho a mais do que venho afirman
do nestas considerações:" 

Solicito a V. Excia. mandar repro
duzir a parte do discurso, incluindo o 
trecho acima referido. 

Sala das Sessões, 25-7-46. - João 
Amazonas. 

Sr. Presii!ente, peço a V. Excia. se 
digne determinar a retificação de dois 
apartes ao discurso do nobre Senador 
Sr. Aluisio de Carvalho, pois, da ma
neira por que estão registados, êles não 
têm sentido. 

Não podendo repetir as palavras que, 
então, proferi, quero, ao menos, re
constituir o sentido. 

Quando o nobre Senador aludiu ao 
argumento da falada diferenciação en
tre o português de Portugal e o por
tuguês do Brasil, eu disse: O fenô
meno da diferenciação. que realmente 
me parece existir, não acarreta, ao 
meu ver, a necessidade de uma deno
minação diferente. No próprio portu
guês de Portugal ê fácil encontrar, 
através dos tempos, grandes diferen
ciações. A linguagem dos cancionei
ros não é igual, por exemplo, à de Eça 
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de Queiroz e ninguém irá, por issc, 
falar em duas linguas distintas." 

Adiante, ao referir-se V. Excia. 
ao fator "desentendimento" como con
dição para a autonomia das linguas. 
acrescentei: "A opinião de V. Excia. 
tem apoio no que CX;orreu com a evo
lução do latim, na formação das chR
madas linguas neo-latinas. O italia
no, o espanhol, o português etc. con
seguiram autonomia e, portanto, de
nominações diversas desde que os po
vos que os falavam deix:>ram de '·er~
tender'' o 14 latim". 

Eram estas as corrigenda;; que e•.: 
desejava pedir. - Costa Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo quem peça a palavra sóbre a 
ata, encerro a sua discussão e ·;o:;. 
submetê-la a votos (Pausa) 

Está aprO\·aàa. 
Passa-se â leitura do expeàien:e. 

O SR. RUI ALMEIDA- (4. 0 Se-
cretário, servindo como 1.0 ! proced.!: 
â leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegrama 

Da "Sociedade de Estudos Filoióg,i
cos", de São Paulo, hipotecando so
lidariedade aos conceitcs expendidos 
pelo Professor Otoniel Mota, na carta 
lida pelo Deputado Altino A:-antes. 
sôbre a "Lingua Brasilei!"at•. - In
teirada. 

Abaixo-c:ssinados 

Dos moradores de "Parada à~ Lu
cas", sôbre a desapropriação de imó
veis. - Inteirada.. 

Oficio 

Do Instituto da Lingua Brasileira: 
Rio de Janeiro, 24 de julho de 

1946. 
Sr. Presidente - Tenho a honra 

de comunicar a V. Ex.a a fundaçã<J 
nesta, cidade do "Instituto da Linguu 
Brasileira" cuja finalidade é a àefes~. 
da autonomia do idioma falado n,:;
Brasil. Patrícios nossos, homens de 
alto saber e responsabilidade, consi
derando oportuno o momento em que, 
na Assembléia Nacional Constituin
te. numerosos parlamentares se deci
dem a reconhecer que a denominação 
da lingua de um país é matéria Prin
cipalmente de natureza política e, 
como tal. ato de soberania, delibera
ram a criação da entidade que luta
rã pela vitória dêsse designl.o. AssL>n, 

ao transmitir a V. Ex.~ essa noticia 
tenho a satisfação de anunciar tam
bém a constituição do primeiro nú
cleo diretor do Instituto, organizaàn 
da sc;;uinte forma: Diretoria: Presi
dente, professor Dr. Edgar Sanches; 
Vice-presidente, professor Dr. Beni dP 
Can·::.lho; Secretário geral, coman
àante Aníbal do Amaral Gama; 1. 0 

secretário, Carlos Maul; 2.0 secretário. 
Francisco Leite: Tesonreiro, Augus
to César Vei;ra: Bibliotecário, C. d~ 
Paula Banas. - Conselho diretor: 
Luis Edmundo. Viríato Correia, Múcio 
Leão, Cassiann Ricardo, Menotti Del 
Picchia, Coronel Afonso de Carvalho. 
Tenente-coronel Rui de Almeida. Pa
dre Medeiros Neto, Deodoro de Men
donça, Capitão Humberto Peregrino. 
Aramis de Ataide, Soares Filho, Oton 
Costa, General Amaro Soares Biten
coutt, General Brasilio Taborda, Te
nente-coronel Salm de Miranda, Ma
jor Dioclécio De Paranhos Antunes. 
Jarbas de Carvalho. Francisco Leite. 
Alcebiades Delamare Nogueira d.:t 
Gama. Comandante Frederico Vilar. 
Cândido Campos, Renato Travassos c 
Alvaro Bomilcar da Cunha. 

Subscrevo-me cem a mais alta es
tima e distinta consideração. - Car
los Maztl. 1.0 Secretário. 

A Sua Excelência o Sr. Dr. Fer
nando de Melo Viana, DD. Preü
dente da Assembléia Nacionai Cons· 
:ituinte. 

REQUERI!>!E!'iTO N .0 306, DE 1946 

Solicita injornw.ões detalltctdas 
do Banco do Brasil sõbre os em
préstimos sob penhor pecud.riO, 
realizado~ pela sua Carteira de 
Créd,ito Agrícola e Industmal com 
os criadores do Estado de Minas 
Gerais. 

Para fins já declarados ("Diário da 
Assembléia" de 18-6-946), peço à Mesa 
se digne insistir, na via competente, 
junto ao Banco do Brasil S. A., a fim 
de que dê urgente solução ao questio
nário seguinte: 

1 - A que importância (global) 
montam os empréstimos sob penhor 
pecuário vigentes no Estado de Minas 
Gerais? 

2 - Quantas rezes (classificadas em 
. "reprodutores" e "fêmeas") estão, ali, 
apenhadas, para garantia de tais em
préstimos? 

3 - A quanto montam as avaliações 
de uns e outras? 

4 - Se qualquer àêsses emprésti
:.nos se fez em limites superiores aos 
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autorizados pelo Regulamento da Car
teira de Crédito Agrícola e Industrial, 
isto é, com violação das pautas reco
mendadas nas Instruções daquêle or
ganismo? Afirmativa a resposta -
quantos contratos, e somando destll.ca
da..e totalmente que importância? 

5 - Quantos contratos de financia
mento pastoril, naquêle Estado sem
pre, com os respeCtivos importes, es
tavam vencidos e não satisfeitos em 
31 de dezembro de 1945 <mil novecen
tos e quarenta e cinco) ? Quant-os, 
idem, idem, o estão nesta data (24 
de julho de 1946 (quarenta e seis) ? 

.6.- O Banco do Brasil S. A. con
cedeu prorrogação á exigibilidade das 
prestações contratuais previstas para 
o corrente ano? 

7 - Afirmativa a resposta ao item 
6 supra: subsistem integras as garan
tias reais dos devedores por ventura 
contemplados com a prorrogação? 

8 - Quantos processos de natureza 
criminal intenta o Banco em Minas 
Gerais em Virtude de inadimplemento 
malicioso dos contratos a que se está 
referindo êste pedido de informações? 
Afirmativa a resposta, ou melhor, exis
tentes tais processos - a quanto mon
tam os empréstimos a que se prendem? 

9 - Quantos fiscais de gado ape
nhado mz.ntém o Banco em Mi:nas 
Gerais? 

Sala das Sessões, em 24 de julho de 
1946. - Wellington Brandão, Depu
tado por Minas Gerais (P. S. D.) . 

- Atenda-se. 

REQUbRIMENTO N.0 307, DE 1946 

Solicita informações do POder 
Executivo sôbre as subvencões 
concedidas pelo Departamênto 
Naciona.l de Injorrruv;ões ao 
"Jornal" de Natcz e ao senhor 
.Jose A.Úgusto Beierra de Me
deiros. 

Requeiro quê a Mesa se dirija ao 
Departamento Nacional de Informa
ções, solicitando os necessários escla
recimentos a respeito da importância 
enviada ao "Jornal", de Natal, Rio 
Grande do Norte, de que é diretor o 
Sr. Ca!é Filho, por intermédio do 
Sr. Reginaldo Fernandes, durante a 
última campanha presidencial. 

Outrossim se informe quanto rece
beu o Sr. José Augusto -Bezerra de 
Medeiros do mesmo Departamento, a 
titulo de colaboração na reVista 

"Cultura Politica", durante o govêrno 
do Sr. Getúlio Vargas. 

Sala. das Sessões, em 23 de julho 
àe 1946. - Mota Neto. 

- Atenda-se. 

REQUERIME=O ,;.0 309, DE 19% 

Solicita informações do Poder 
Executivo sôbre as transações das 
emprésas de Seguros Privados e 
Capitalização. 

Requeiro à Mesa da Assembléia, so
licite do Poder E:recutivo, as infor
mações seguin:tes: 

1) Quais os salários dedara.dos na 
:relação dos 2!3 ~las emprê~ de Se
guros Privados e Capitalizacão - es
pecifJcaGamen·te, e ::-eferent.eS ao exer
cício de 1945 ? 

2) Se os empregados em seguros 
e capitalização r€<:olhem, na sua tota
lidMie cu em parte, contribuições ::>ara 
o Instituto de Aposentadoria e Pen
sões dos Bancários ? 

Em caso afirma-tivo, foram contem
plados com os dois últimos aumentos 
concedi·dos àqueles ? 

3) Qual o montante de vencimen
tos decla"'ados pelos Diretores das So
ciedades de Seguros e de Capitaliza
ção para efeito do Impàsto de Rend·a, 
no último triênio ? 

4) Qual o processo de pag·amentos 
de gratificações aos funcionários (na
t-alinas e de participação nos lucros) ? 
Essas gratificações e os salári:;s são 
pagos mediante recibos com especifi
çào das respectivas impor.tanci-a.s ? 

5) Quais os luc;:-os declarados por 
e.ssas So.ciedades no último triênio, 
para efeito do Imnõsto de Renda ? 

6.> A qua.nto mõntou o saldo pro
veni~nre do chamMio "Pool" àe guer
ra. administ~ação pelo IRB? E: qual 
a ·aplicação dMia ao mesmo? 

7) O D. N. S. P. C. e o mB 
exercem fiscalização sõbre o paga
mento de "oomi.ssões" pela.s Socieda
des? Foram verificada~ infrações da 
Tarifa nesse sentido ? 

8J :esses órgãos têm célr.he<:im€Dlto 
de que em publicações d() própri() 
IRB têm sido feitas referências a 
infrações das tarifas com relação às 
"comissões"? Quais -a.s providénci<as 
tomadas? 

9) As Companhias seg.ura.d'OO'.as 
habilitaram-se a receber reparações 
de guerra. pelas indenizações pagas ? 
Qual o montante ? 

Sala. <las ~ões. 25 de julho de._ 
1946. - Café Filho. 

- Atenda-se. 
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REQUERI!I!ENTO N.0 310, DE 1946 

Requer sejam :;oiicil adcs à o po
:ler Executivo, em ccnjun<o com 
solicitação feita pelo Deputado 
,v.ota Neto sõbre subvencão ccn
c~dida pelo D. N. I. co ""Jornal" 
de Natal, injorrnacõe:; ctnecitica.
das sõbre o respo1ÍSáN:l pelo· pe
dido da sub'ver...ção alud~'da. 

Tendo 0 Deputado Mota Neto re
queriào que a Mes2. àa Assembléi~ 
solicitasse informações do Departa
mento d~ L:liormações quais a,. quan
tias, porventura, re<:<!bidas pelo Se
nhor Reginaldo Pcrna.nde~ 1:0 n;fe
rid.o Depa:tam·:l1to para ··o Jorr_al'', 
de Natal, de que é ciretcr c Senh~r 
Sandoval Vanderlei, incluindo nêsse 
pedido c nome do suplicante, r·õqtceuo 
a Mesa solicitar, conjuntamente, que 
o !"e:eriào Departalner!'lto 2~p;:::ifiqti.:: 
!:;C a àireç5.c do cit:::.C:.o 6r;;ão cu o 
requer-ente deu qualqu.·er :.:..utc:·iz.:~.'::f~.o 
para. 0 I·2ferido fi:n, a ::e:- cx:J.t2. a 
informz.ção p~C.ida. No caso r~:ir:ns.
tivo a n.:::.tu.:eza. C.:s~~ a t:.t:Jr!.~:..çãc, 
bem con1v a id·e:nt:.cade ê.o Sr. R~6i
r:aldo Fernandes. 

S2la das Se;,sões, 25 de julho óe 
194'3. -Café Filho. 

- Atenda-se. 

O SR. PRESIDENTE: - Está fin~ 
da a leitUl"a do Expediente. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE:- Tem a pa~ 
lavra o nobre Re·presentante. 

O SR. GREGóRIO :BEZERRA: 
(pela ordem; lê o seguinte discurso> 
- Sr. Presidente: srs. Ct>nstituintes, 
em nome da bancada do Partido Co~ 
munista trago o seguinte fato ao co
nh€Cimento desta Assembléia, para 
que seja julgado com isenção de âni
mo e ao mesmo tempo para compro
var aquilo que o Partido Comunista 
vem denunciando'há tempos. 

E' inegável n existência de = pe
queno grupo de reacionários de ten
dência nazi-fascistas, enqmstados em 
post-os de responsabilidade, interessa
dos em criar u:n clima de descorliian
ça que compromete o Govêrno aos 
olhos da Nação, impopula::izando-o dia 
a dia.. 

No dia 9 do corrente e nos seguln
tes, surgiu nos jornais a íntegra de 
um despacho exarado pelo Chefe de 
PoJ.i,cia, indeferindo uma. petição da 

Associação <lo Ex-combatente do Bra
.sil, em têrmos ofensivos à dignidade 
do seu Presidente, Tenente Coronel 
Pedro Paulo Sampaio de Lacerda. 

A "Associação" pleiteava uma licen
ça para coletar dirilleiro em beneficio 
C.a. C:t.:::a do ex ccnh:Jatênte, urna vez 
que é sabido, ptcblicamente, que muitos 
tios que se sacrificaram pelo Brasil, na 
Itália, estão passando por dificukla.
des materiais. 

Negando autorização para essa ini
ciativa de fins altruísticos, o Chefe de 
Policia do De)?artamento Federal de 
Segurança Pública, Sr. José Pereira 
Lira, em ve~ de limitar-se às razões 
que lhe parecessem justas, resolveu 
emitir conceitos pejorativos à persona
J!d:;.de do Presidente daquela organi
zação benef:cente, tachan<io suas ati
vidades de "anti-sociais e antL·brasi
Ieir:lS" não pcdtna.o merccér ..~, confi
ança dos responsáveis pela segurança 
das instituições". 

Ora, Sr. Presidente, o Tenente Co
ronel Pedro Paulo Sampaio de Lacer
da tornou-se gran<lemente conhecido 
pela maneira destacada e patriótica, 
como agiu durante a gu·erra contra o 
fascismo, participando, ce>m brilhan
tisrn o, da Fôrça Expedicionária Bras1" 
1 . • ena. 

Tão assinalados foram seus servi
ç05, -=1ue mereceu honrosas citações das 
mais alta• autoridades, destacando-se 
entre outras, as do General Mascare
nhas de Morais, comandante da FEB, 
do Coronel João Pinto Pacca, coman
dante da Seção Brasileira de Base e 
do Tenente Coronel José Bitãntio 
Guimarães, quando respondia pelo 
Chefe do Gabinete do Sr. Ministro da 
Guerra. · 

Como poderia, Sr. Presidente, um 
cidadão receber referências elogiosas 
t!as autoridades mais responsáveis pela. 
defesa da Pátria, se suas atividades 
fôssem "anti-sociais" e "anti-brasilei
ras", não podendo merecer confia-nça 
dos responsáveis pela segur:J.nça das 
!r.stituições"? · 

Tão· leviana é a afirmação do Chefe 
de Policia, que não atinge sómente o 
Presidente da Associação do ex-com
batente, mas envolve a todos os que 
enalteceram suas atividades, incluindo 
o Comandante da FEB. General Mas
c:trenha~ de Mvrais e C> Chefe do Ga
binete do Sr. Ministro da Guerra, que 
ficam na situação pouco cômoda de 
tecerem elogios a um cidadão que pra~ 
tica atos contra a Pátria. 

Com tal atitude, Sr. Presidente, o 
Chefe de Policia vem confirmaJ", mais 
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t=a vez, sua iudole impulsiva, dei
xando-se levar · po:r pai.xões, se!Il me
dir a.s conseqüências de suas atltudes. 
Revela novamente não possuir a sere
nidooe indispensável à responsabilida
de do cargo que ocupa, comprometen
do com seus gestos anti-democráticos, 
a posição do Governo aos olhos da Na
ção. 

Para neutralizar tais manobras, cada. 
vez mais claras, e preserva-r o presti
gio do Govêrno junto ao povo, é im
prescindível que ês.5es elementos se.
jam afastados quanto ::?.ntes de suas 
posições e substituídos por elementos 
demccráticos, de mentalidade condi
zente com o momento que estamos 
vivendo. 

O Sr. Campos V ergal - V. E.x'. 
permite um aparte? 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Pois não. 

O Sr. Campos Vergal - Tel:'..ho c 
prazer de comunicar a V. Ex~. que 
também recebi tnemoríal dos !'apazes 
da F.E.B., protestando contra a ati
tude desabrida da Polícia com relação 
a êles. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Solicitaria ao nobre colega que o 
lesse da tribuna para conhecimento 
da Casa. 

Vou agora dar ciên~!_a à Asser_n
bleia de duas declaraçoes a respe1to 
da Associação dos Ex-combatentes do 
Brasil e tio seu Presidente. Uma é de 
autoria do Sr. :::.nnistro Osvaldo 
Aranha e outra se acha assinada pelo 
Cal. Falconieri da Cunlla. 

E' a seguinte a declaração do Dou
tor Osvaldo Aranha. Presidente da 
Liga da Defesa Nacional, sõbre a. As
sociação dos Ex-combatentes do 
Brasil e o seu Presídent&, Sr. Peàl"o 
Paulo Sampaio de Lacerda: 

"Declaro, par~ todos os efei
tos, que a Associação dos Ex-Cc:n
b~tentes do Brasil, presidida pelo 
Sr. Pedro P2.ulo Sampaio de La
cerda funciona na Liga da Defesa. 
Nacional. 

Declaro mais que essa concessão 
só foi dada após a verificação de 
sua nobre finalidade e de que, 
quer seu Presidente, que:r a sua 
Diretoria, com devotamentv exem
Plar, dentro dos princípios apoli
ticos e nacionais da Liga, tratam 
da organização e amparo da ;'ida 
dos nossos· ex-combatentes. 
Oswaldo Aranha. 

(Firma reconhecida no Tabe
lião Luis Cavalcanti Filho, em 17 
de julho de 1946. 

·Agora, Srs. constituintes, outra de
claração, esta do E:~.-mo. Sr. Genera~ 
Oli.-npio Falconieri da Cunha, que e 
mais um libelo contra o Sr. Pereira 
Lira, o qual, como autoridade e mem
bro do Govêrno, não vacila em faltar 
à verdade e caluniar os seus patrícios. 
A declaração merece tôda a atenção 
desta Assembléia. 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao 
::obre orador que o tempo de que dis
PW1ha já está findo. 

O $3. GREGóRIO BEZERRA 
Terminarei em breves palavras. 

E' a seguinte a declaração: 
"Na qualidade de Comandante 

dos órgãos Não Di'Visionários da 
Fôrça Expedicionária Brasileira, 
que ftti, no Teatro de Operações 
Italiano contra as fôrças do Eixo 
totalitário, tive ocasião de ter sob 
meu comando a Agência do Ban
co dO Bra.sil junto à F.E.B. -
dencnúnada A.G.F.E.B. - e 
durante o contacto permanente 
que mantive com semelhante or
ganização, ali encarregada de 
apoiar as operações fi11anceiras 
das fôrças brasileiras em opera
ções de guerra, travei conhecimen
to pessoal com o seu contador, 
Sr. Pedro Paulo Sampaio de La
cerda. que tinha o pósto de Te
n~nte-coronel. 

Durante tôda a camnanha da. 
Itália, acompar.hel de perto a 
atuação dêsse funcionário em sua 
importante nússão, e sou teste
munha. da dedic;,.ção, espírito de 
combatividade, Cle cumprimento 
do dever a todo transe com que o 
l"eferido senhor de~empenhou suas 
a ti·<idades profissionais. E' êle 
um brasileiro patriota, amante do 
seu povo e de sua terra, lutader, 
como todos os bons brasileiros, 
contra o fascismo e o nazismo, que 
ali co:r..batemos. Dou testemunho 
público da sua proibidade, de suas 
raras qualidades de trabalho. de 
seu destcmor c espírito de sacri
fício pela causa que ali defende
mos: - a da luta pela democra
cb quando o Brasil se irmanou 
à.s Nações Aliadas para derrotar 
militarmente o nazismo, o fascis
mo e as fôrças da prepotência que 
infelizmente, voltam a rearticu
Jar-se em alguns quad.t:antes do 
mundo. 
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Ao dal :sta declaração ao Se
nhor Pet>.ro Paulo Sampaio de 
La.::erda - que assim me solicitou 
po:: ter sido eu J seu Co::nandan
te direto - autorizo-o a fazer 
dela o uso que lhe fôr convenien
te na defesa dos seus direitos de 

. cidadão brasileiro, probo, leal e 
merecedor da confiança dos seus 
compatricios: e estarei pronto a 
confirmá-la onde e quando pre
ciso fOr. 

Rio de Janeiro, 14 de julho de 
1946. - Olympio Falconieri da 
Cunha, General de Brigada. 

(Firma reconhecida no tabelião 
Aladlno Neves - Rua do Rosário · 
n. 0 118-B -Rio- em 15-7-1946." 

Sr. Presidente, tenho em mãos do
cumentos relativos ao caso dêste ci
dadão, .que foi caluniado pelo Chefe 
de Polícia, e, não tendo oportunidade 
de lê-los, mesmo com a tolerância de 
V.Ex.5 , peço sejam insertos no "Diá
rio da Assembléia". (Muito bem; mui
to bem). 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. · 

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

o SR. FLORES DA CUNHA <pela 
ordem) - Sr. Presidente, a Assem
bléia terá compreendido a minl1a ati
tude nela, desde a sua instalação, exi
mindo-me de trazer ao debate os as
suntos que se relacionam à vida po
ltica do meu Estado. Ela se explica 
porque, em verdade, representa espe
táculo lamentável e desolador ouvi
rem os Deputados e Senadores deba
terem-se questões meramente regio
nais, dilacerando-se uns aos outros, 
em ataques que se personalizam e que 
são de completa inutilidade para os 
intcrêsses nacionais. <Muito bem) . 

Ten.'1.o-me mantido em atitude de 
espectativa no tocante à politica do 
Estado do Rio Grande do Sul e á sua 
atual administração. Já tive oportu
nidade de dizer à Assembléia que, 
quando as duas Câmaras se dividi
rem, eu, então, procurarei prestar as 
minhas contas de governante daquê
le Estado, o que fui impossibilitado 
de fazer, oportunamente, pela renún
cia ao cargo e pelo exílio consecuti
vo. 

Mas, estando - como se diz entre 
a m!nha gente - como o pé no estribo 
para, por alguns dias, visitar a minhP. 

adorada terra, não querv ==cir~:-me 
c!o seio da Assembléia sem, antes, fa
zer alguns reparos às informações que 
foram prestadas pelo govêrno do Rio 
Grande, ao Presidente da Casa. sôbre 
o requerimento, aqui apresentado, pa
ra que se explicasse o incidente tris
tíssimo ocorrido por ocasião do encer
ramento violento do Instituto de Edu
cação de Pôrto Alegre. 

Tenho em mão as informacões que 
o ilustre Sr. Melo Viana mandou en
tregar-me e em que o Secretá!'io da 
Educação do Rio Grande do Sul, Se
nhor _ Brochado da Rocha, procura 
justificar a sua conduta e dar os mo
tivos por que foram adotadas aauelas 
medidas. · 

&lbem os Srs. Representante;; do 
P. S. D. do Rio Grande do Sul, aqui 
presentes, que tenho m0tivo de deli
cadeza moral para não fazer critica 
acerba nem apreciações meno:> proce
dentes à pessoa do Secretário da Edu
cação do Estado do Rio Grande do 
Sul, por isso que êsse moço, qua~ im
pubere a 3 de outubro de 1930. quan
do do heroico ataque ao Quartel Ge
neral em Pôrto Alegre, perdeu ur:l dos 
seus pés bem junto de mim. Resoeito 
sua varonilidade em juventude iinda 
não desabrochada e o seu infortúnio 
da9,U!!le momento e, por isso, procu=o 
eXImlr-me de tratar da sua ;;ersona-
lidade. · 

O incidente do Instituto de 2ct:;ca
ção foi motivado pelas violentas medi
das adotadas pela diretora daquele 
estabelecimento de ensino, suspenden
do alguns professores. suspendendo as 
aulas dur::mte dez dias e, depois, proi
bindo, até, a entrada naquele insütu
to modelar, mandadc construir- por 
m.im -? ao qual meus contemvorãneos 
quiseram dar meu nome, nome q_ue a 
ditadl:ra mandou raspar do frontes
picio para apenas denomina-lo Insti
tuto :la Educação. Andou bem a dita
dura. E devo, ainda, apresentar: há, 
:r;.o Rio Grande do Sul, um município, 
criado no meu govêrno, e que, !!"..ais 
tarde, também adotou o meu nome, 
e que deveria ter perdido essa denomi
nação pJOlos yossiveis malefídos que 
eu teria praticado contra a minha 
adorada terra. (Não apoiados> . Eu, 
homem que tenho horror ao anoni
mato, quando exilado em Montevidéu 
tive a idéia de escrever carta. anóni
ma ao então interventor do Rio Gran
de do Sul, coronel Osvaldo Cordeiro 
de Faria, pedindo-lhe mandasse tirar 
daquele municipio o nome monstro1oso 
de Flores da Cunha. Não o fiz !)elo 
horror que tenho ao anonimato. 
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);;ão quero deter-me no exame das 
informaçã€s agora fornecidas pelo go
vêrno do Rio Grande do Sul, coisa 
que iarei no meu regresso, que, se 
Deus quiser, se operará dentro de 
um."< semana. Não deixarei a tribuna, 
porém, s-em fazer reparo às declara
ções dadas a público pelo meu presa
do a:nigo Sr. Arthur de Souza Costa, 
lider da bancada Social Democrática 
do meu Estado, que em declarações pu
blicadas pelo órgão oficioso, ou ofi
cial. do seu partido, no Rio Grande 
do S::l, asseverou que as injuri2.s fei
tas aos generais do Exército, autores 
do contra-golpe de 29 d-e outubro, da
ta\·am de mais de ,:ois meses. Sabe S. 
Ex.• que isso não é verdade, que o úl
timo dêsses artigos injuriosos é de 5 
de julho, conforme prova fotostática 
que posso fornecer. 

O Sr. Souza Costa - Não tenho 
infor~ações dêsse artigo. Referi-me 
ao artigo republicado aqui, e êsse é 
de 8 de junho passado. 

O S~. FLORES DA CUNHA - E' 
ésse, é o "tal '... <rtso). 

O Sr. Souza Costa Quanto a 
êsse <. r<'!provação foi integral tendo 
recebiC:o nêsse sentido, telegrama dos 
dirigentes do Partido Social Democrá
tico. 

Na qualidade de líder da bancada 
trans!!Uti imediatamente a S. Ex." o 
Sr. Presidente da Assembléia essa má 
impressão. Mas V. Ex." também deve 
saber que o "Correio da Noite" não 
é jornal oficial do Partido Social De
mocráti-co, estando ligado a êle ape
nas por laços d€ simpatia. De modo 
que, se V. Ex. a respeita a liberdade 
de imprensa. não deve ser tão rigo
roso quanto à atitude do govêrno do 
Rio Grande do Sul. 

-O SR. ?LORES DA CUl\THA- Mas 
~nhor deputado. senhor líder pes
sédista, o jornal foi, até depois da 
campanba presidencial, o órgão ofi
cial de P. S. D. no nosso Estado. 
Mais ainda: imprimia-se e imprime
se, ainda hoje, nas oficinas do "Diá
rio Ofkial" do Estado. 

O Sr. Paulo Sarasate- Isso é gra
ve! 

O Sr. Souza Costa - Isso é uma 
prestaçao de serviços, que não dá ao 
jornal o caráter de oficial. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Mas 
era, e só na undécima hora deixou cte 
ser. órgão oficiaL _ 

O Sr. Souza Costa - Se deixou de 
ser :n::. undê<:ima !1.ora, ainda f m em 
tempo. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
Nãó sei se terá. sido em tempo; o fu
turo é que nô-lo airá.. 

O que quero dizer é que também 
estou inibido de fazer a crfti<:a e a 
apreciação dos ato~ do atual Inter-· 
ventar do Rio Gnnde do Sul, porque, 
apesar dêsse senhor ter sido uma cria
tura inventada por mim (risO), com 
ela não tenho mais relações pessoais 
e nem mesmo politicas. 

O Sr. Souza Costa - Não deve se~ 
apenas o Sr. Cilon Rosa que é a cria
tura de V. Ex. a, tão importante tem 
sido a ação politica de V. Ex. a no Rio 
Grande do Sul; mas dessa criação V. 
Ex.• pode sentir-sP. feliz. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
Sentir-se que? 

o Sr. Souza Costa - Feliz. 
O SR. FLORES DA CUNHA- Mal

dita felicidade! I Bisol. 
Meus patrícios, antes de aban<ionar 

a tribuna, quero declarar que, quando 
as Câmaras se di •'ldirem, virei com a 

· minha document.açüo para apreciar 
o que tem sido o ensaio doloroso de 
g-ovémo ditatorial r.o nosso país. Meu 
arquivo, que consegui fazer sair de 
Pôrto Alegre, em p.ena ditadura, ain
da está em Montevidéu; mas, agora. 
vou providenciar {:'ara trazê-lo. 

O Rio Grande do Sul, que deL'tei 
prósperc- e feliz, quando de minha re
núncia, apresenta, hoje, um dejicit 
orçamentário de 150 milhões de cru
zeiros. Desafio a contestação do~ 
meus oposltores Jaquele -Estado. 

O Sr. Paulo Sarasate - E' uma ca
tãstrofe! 

0 SR. FLORES DA CUNHA - A 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul. 
que era organização modelar e que. 
durante meus cinco ou seis anos cie 
govêrno, primeiro como Interventor o: 
depois como Governador, sempre apre
sentou superavit, noie tem deticit as
tronômico. Durante o periodo d3. 
guerra conseguiu 'inda prestar ser
viços relevantes ao nosso ~stado, por
que utilizou-se de encomenda de loco
motivas, vagões ~ trilhos compradoc, 
e pagos por mim. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Advirto o nobre orador que seu tem
po está esgotado. 

O SR. FLORE.:; ')A CUNHA 
Sr. Presidente, peço uma toleràn<:i<> 
relativa ... 
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Quero dizer ao ilustre líder da ban
cada Pessedist:t elo Rio Grande do 
que estas Cámõ.ras. dentro de 
dois ou três mes~::;. separar-se-ão, e 
iremos, nesse momento, esmiuçar a 
minha administração. os meus ates 
polícicos e administrativos, os meus 
atos pessoais. I:·emos. então, fazer 
um compte rendu do que fo•:am os 
descalabros, de 1937 para cá, no R10 
Grande do Sul: as finanças avaria
das, a falta de respeito e de garan
tias aos direitos h:dividuais e á segu
rança pessoal, de tal modo que, vem 
em plena campanha eleitoral, eu p'!'ó
prio tive de arrancar da faca par.J. 
defender-me, num meeting, na cidade 
do Rio Grande. 

Não quero, po'!'érn, por agora, em 
plena Assembléia Nacional Constit,l
inte, apresentar o espetáculo de dila- · 
ceração de patriciC"s, porque não dou 
a êle.s, como não dou aos meus C01'
religionários, o di~cito de medir a 
profundidade do amor que eu voto a:> 
meu Estado. 

Finalmente, Sr. Presidente, solicito 
"- V. Ex.a de ma!ldar transcrever na 
íntegra as informações prestadas pela 
Intervent.oria Fedetal no 'Rio Grande, 
por mim solicitadas no requerimento 
n.0 181. de 1946. <Muito bem.; mui!.o 
bem. Palma.<;. O orador é cumprimen
tado.) 

Sr. 1.0 Secretário, 

T~nho a honra <:lc passar ás mão~ 
de Vossa Excelêncil\, atendendo á so· 
licitação dessa egrégia Assembléia, o 
incluso memorial, referente aos acon
technentos há ponco verificados no 
Instituto de E<:luc:1ção desta Cap>tal. 

Penso que o processo em apreço po
derá proporcionar os necessários es
clarecimentos a respeito do assut,tG. 

Colocando-me ao seu inteiro dis· 
por para qualquer outra providência, 
renovo a Vossa Excelência os protes
tos de minb•. elevada considel·aç.ão. 
- Cylon Rosa. Inter;-entor Federal. 

Senhor Interventor: 
T.onho a honra de encaminhar a 

V. Ex.:~. o memorial por ·1nin1. apresc~n. 
tado ao seu substituto interino, Dou
tor Oscar Fontoura, onde historio os 
:fatos e as ocorrências veri~icados úl
tim::.mente no Instituto de Educaçii.o 
de Põrto Alegre. 

O Exmo. Sr. prim'!iro secretário da 
Assembléia Constituinte solicitou a 
V. Ex.~ informações que satisfaçam 
" P<'dido formulado pelo requerim~r,-

to n.0 181, de 1946, da autoria do 
Exmo. Sr. Deputado. José Antônio 
Flores da Cunha. 

Na exposição que ora lhe encami
nho encontrará o Exmo. Sr. Depu
tado requerente todos os ésclarecimen
tos qt\e de minha parte posso pro
porciomlr. 

Colho a oportm1idade para aprese!l
tar a V. Ex.a os protestos de minna. 
elevada consideração e aprêço pes
soal. - Francisco Brochado da Ro
cha, Secr~tário da Educação e Cul
tura. 

r Documentos, aos quais se 
refere o orador. cuja publica
ção é autori:::ada.) 

Pôrto Alegre, 28 de maio de 1946. 
Exmo. Sr. Interventor: Ii. - Tô

das as perturbações que ora se vêm 
verificando no Institnto de Educação 
de Pôrto Alegre, prendem-se, inicial
mente, à apreciação da situação fun
cional da professõra Hilda de Castro 
Jobim. 

Trata-se de uma antiga professô
ra primária que. em 13 de março de 
1941. pela Portaria n. o 1. 516, do Se
·cretário de Estado da Educação e 
Cultura, foi mandada servir adida à 
Escola Secundária do Instituto de 
Educação, ascendendo, assim precà
riamente ao magistério secundário 
do Estado. 

Dois anos após, em 22 de setembro 
de 1943, pela Portaria n. o 3.968 da 
mesma Secretaria de Estado, foi a 
proffssóra Hilda de Castro Jobim 
posta à disposição da Superintendên
cia do Ensino Secun'dátio, sem pre
juízo de suas funções e a fim de que 
passasse a lecionar no Ginásio Jú
lio de Castilhos. 

Embora rlúbio fôsse êsse precário 
diploma legal, pois que, dizendo que 
a professóra era posta á disposição 
da Superintendência do Ensino Se
cundário "sem prejuizo de suas fun
ções", e não esclarecendo quais essas 
funções - se as de professôra pri
mária. ou as de professõra adida à 
Escola Secundária do Instituto de 
Educação - embora assim pouco ex
presso fôsse êle, o certo e que D. 
Rilda de Castro Jobim. desde 22 de 
junho de 1945, cessou de ter exer
cício no Instituto de Educação, para 
dedicar tõda a sua atividade ao Gi
násio Júlio de Castilllos. 

Essa situação permaneceu sem mo
dificações até a reestruturação dos 
quadros do corpo docente do Colégio 
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do Estado, realizada em conseqüência 
e nos têrmos do Decreto-lei número 
1. 079, de 28 de fevereiro ào corrente 
ano. 

Nessa oportunidade, foram regula
:rizadas as situações dos professôres 
dêsse Educandário e a êles cor.ie
:ridos os títulos correspondentes ao 
exercício de suas nobres funções. 

E' sabido que o Govêrno, por im
pedimento legal, não pôde outorgar 
êsses diplomas em caráter efetivo, 
mas que ainda hoje diligencía para 
a realização legitima dêsse justo pro
pósito. 

Como era natural, tendo que pro
pôr à Intervêntoria a "nomeação" 
dos professores, a fim de titulá-los, 
foi necessário e conveniente, que esta 
Secretaria procedesse ao exame, ca
so por caso, da legitimidade do exer
cício de cada um dos servidores pú
blicos. 

Sempre que encontramos ir:reguJa
:ridades - e, que as constatamos; 
elas nunca foram desonestidades -
procuramos a aplicação mais suave 
e menos prejudicial da lei. 

Nesse caso está a professóra Hilàa 
de Castro J obi::n. 

Professõra primária efetiva, instou 
ela por seu titulo, de professõra do 
Colégio do Estado, o qual só poderia. 
ser lavrado em. caráter interino. 

A outorga dêsse titulo, como foi 
feita, não teve, para os antigos pro
fessores do Colégio do Estado, ca
J"áter "atributivo", mas, sim, simples
mente "declaratório", como o reco
nhecimento da no::neacão anterior
mente feita e então réclamada. Vd. 
Exposição ao Senhor Interventor Fe
deral, do Sr. Secretário de Estado, 
sôbre essa questão. 

Ninguém pode ser titular efetivo de 
um cargo púb;Jco e interino dou
tro, sob as p~nas àa lei, que veda e 
ll"eprime a a~u."'lulaçf:.o remunerada 
ou não, fazendo perder ao seu in
frator as duas funcões. 

Não nomeando interinamente a 
professõra l:lilua de Castro Jobim, que 
ê professó:ra primária eietiva e que 
não deseja abrir mão dessa prerroga
tiva, para o Colégio do Estado. eviwu 
esta Secretaria que se formalizasse 
uma infração ê.a lei e a consecüente 
aplicacão das sanções !:-':':~is. ~ 

No mesmo caso da n:·ofessôra em 
aprêç.o. estão outras professõras pri
márias, que também não tiveram la
nados os seus títuloo de nomeação 
interina para o Colégio de Estado. 

. Por esta f-orma, entretanto, não foi 
interpretada a atitude desta Secreta
ria, logo se !he acusando de luver 
procedido facciosamente,. para visar, 
ou concretizar uma determinada polí
tica anti-comunista. 

Como clemocrata e cristão, combat-o 
o comun!smo por um imperativo de 
espírito, por uma necessidade de alma, 
por uma própria condição de sobrevi
vência; ao comunista, porém - las
timo e perdôo. 

Dai. a atitude generosa desta Se
cretaria·. não nomeando, em carater 
interino, para professóra do Colégio 
do Estado, a professõra primária Hil
da de Castro Jobim. 

li) - Dando logc oportunidade às 
suas naturais inclinações para a agi
tação e a indisciplina, a professóra Ril
da de Castro Jobim, ciente da orien
tação acima indicada, compareceu às 
suas antigas classes, despedindo-se de 
seus jovens alunos. como vitima das 
injustiças e do parcialismo do Secre
tário de Estado. 

A imprensa ao fato se referiu, dan
do a versão dos pi·ofessôres atingidos, 
com a afirmação do Secretário de 
Estado, de que se tratava, na hipótese, 
de aplicação preliminar da lei que 
veda as acumulações remuneradas. 

Pelo rádio, um dos p::ofessôres em 
causa, usou da palavra, também do
zendo-se vítima da "violênci:l." gover
mmental. 

Foi então que a professóra Rilda de 
Castro Jobim, que já agitara um dos 
tradicionais e eficientes estab:lecimen
to de ensino da cidade, vai a outro 
grande educandário, que tem sido o o:-
gulho da educação no Rio Grande, 
para perturbar-lhe a. >ida operosa e 
digna, com sua imponderação e indis-
ciplina. · 

Sem se dirigir il. Diretora. que esta-
va na Casa e em :::eu pô3to, assinou 
a prof.essóra Jobim, o livr-o ponto, 

para, após quase um ano de afasta
mento do educandário, de abandono 
-voluntário da adição precária, reas
sumir. por vontade própria, um cargo 
que !h e não pertencia. 

Comunicado o case à ilustre educa
dora Senhorita Maria Heloisa Degra
zia,- pediu esta à professõra Hilda de 
Castro Jobim, que não voltasse a pra
ticar tal ato, dizendo, além disso, que 
iria entender-se com o Se.cretário de 
Estado, para saber de sua situação 
funcional. 

Pediu ainda a ilustre Diretora do 
Instituto que a professôra, no dia ime
diato, telefonasse-lhe JXUa que fôsse 
lllformada. da situação. 
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A. professõra :S:ilda de Castro Jobim 
declarou. então. à Direwra que no 
dia segUinte voltaria ao lnstitu to, o 
que o fêz, efetivando a. ameaça e as
sinando novamente o l!Vro ponto. 

Era, já agora. a indisciplina delibe
rada, o propós!to claro ele agitação, a 
téenica usual de solapar,~cr.to da au
toridade. 

III) - Foi or-ecis.:'lmente nesse mes
mo dia, 16 dÔ corrente, que a Con
gregação do Instituto, convocada com 
outr;u; .e diversas finalidades, resol
veu debater o que então chamou o 
"caso da professôra Hilda Jobim" para 
concluir no sentido de que se dirigisse 
a mesma Congregação, por intermé
dio de sua presidente. ao Secretário 
de Educação, solicitando: 

a) pronta solução do caso; 
õl - solução favorável para o mes

mo; c) -· na hipótese da professora 
llilda de castro Jobi:n já não perten
cer ao Instituto de Educação, ser pa.ra 
êle deEignada, visto tratar-se de pes
soa ·digna e capaz. 

Devo aqui esclarecer que a ata da 
sessão, devidamente ;u;sinada pelos 
Srs. profcssôres, nao aPoia, de nenhu
ma !arma, as afirmativas, que se têm 
renetido, da Diretcra haver reconhe
cido, um só momentG, a legitimidade 
da atitude da Congregação e menos 
ainda haver-se subordinado ela à de
liberação desta, de que fôsse a sua 
intérprete perante o Secretário. 

Ail.tes, pelo contrãrio, desde que fc
ram abertos os debates em tôrno dêste 
assunto, pela proposta da professôra 
Ncêinia BetiQl, advertiu a Diretora. 
tt C0ngregzc;ão. que o assunto não era 
de sua competência, ~cnà.o imperti
nente o seu debate, afirmativa essa 
co~tante, que se transformou em pro
testo repetido até o final da sessão. 

A Congregação, apesar de assim 
advertida, resoh·eu, entretanto, tomar 

_ conhecimento do •·caso'' e fa.zer a ''~o
licitação" ao Secretário, de acôrdo com 
cs tais itens acima formulados. 

f:~ses itens consubstanciavam uma 
só solução, sem possibilidade de alter
nativa. 

Pediam a pronta solução à o ~~Caso"; 
pediam a solução favorável do "caso"; 
e - se nenl1um direito ampara,se o 
que solicitavam - pediam, aLTJ.da, a 
nomeação da professora, por tratar-se 
de pessoa digna e capaz. 

Tinha a Congregação o direito de 
prenunciar-se sõbre o assunto? 

A nomeacão de funcionários, como 
a nom~cãÔ de urofessõres é ato ad
ministratiw, da êompetência exclusiva 
das aut-oridades admin.istl"a·tivas. 

Ao Sr. Interventor Federal e ao 
Secretário de Educação e Cultura ca
bem nomear cs funcionários e profes
sôres da Seen~taria de Estado. 

Na hipótese, se se tratasse de no
meação, seria esta da competência do 
Sr. Interventor, mediante indicação do 
Secretário de Estado. 

Sendo a nomeação, porém, incabí
vel, pois, tratando-se de uma professo
ra primária é o caso da adição, a com
petência e do Secretário de Estado, 
mediante indicação da Diretora do 
Instituto. 

A Congregação alega que a lei or
gânica que lhe define as atribuições 
lhe confere poderes para "discutir", 
a-prcva:r ou recusar propostas dos pro
fessôres" e "deliberar em qualquer as
sunto que interessa ao Instituto e não 
seja da competência privativa do Di
retor,... 

Há nisto evidentemente um lamen
tável erro de interpretação. 

Cabe à Congregação, diz o item IV, 
do art. 155, do Decreto n. 0 775-A, de 
1.5 de maio de 1943, discutir. aprovar 
ou recusa: propostas dos professôres. 

Mas as propostas que façam os pro
f essôres, para Que a congregação as 
discuta, aprove ou recuse - devem ser 
Propostas, que caibam nas a tril:>uições 
da Congregação e não as que estudam 
com atribuições alheias. 

Cabe à Congregação, diz o item VIU, 
do mesno artigo, do referido decreto, 
deliberar sôbre qualquer assunto que 
i.l:lteressa ao Instituto, e não seja da 
competência privativa do Diretor. 

Prell.minannente, a proposta para a 
adição de funcionários, sendo ato ad
JlJ..in.i.stratlvo do Instituto, a Diretora, 
f a to êsse que, nos tê:rmos expressos da 
l~i. exclue a competência da Con.,"Te
g:ação par:t deliberar sôbre o assunto. 

o que cabe à Congregação, nesta 
matéria, é precisamente o que ela Cl•)
ll berou c realizou na mesma ·sessão cie 
16 do corrente, como se pode ver no 
inicio d::t ata respectiva - verificar se 
é do int<rrêsse do ensina. aumentar, di
minuir ou de qualquer forma alter-•r 
o número de cadeiras existentes, como 
propor o preenchimento de cadeins, 
vagas, com maior ou menor urgên<:i~ 
- sem jamais, declinar o nome cio 
candidato. 

Poderia ~ver interêsse do ensino no 
preenchimento da c::tdeira de Mate
mática. 

r-ras, que interessa ao Instituto a 
nomeação, não de Utn!l professora, e 
sim da professora Hllda de Cast.-o 
Jobim? 
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SOmente ela. entre tantas professo
ras primárias do Rio Grande, é digna 
-e capaz? 

J;:sse, evidentemente, pode ser as
sunto do interêsse de quem quer que 
seja, nunca, porém, do ensino ou do 
Instituto. 

E que interêsse êsse da Congreg7·a
ção em ter no Instituto uma professo
ra que viola a disciplina, agita a mo · 
cidade e perturba os trabalhos do en
sino? 

Não o sabia a Congregação? 
Mas da ata constam as palavras da 

professora Emilce Aveline, dizendo à 
Congregação que o Secretário de Es
tado exonerara a professora por mot!
vos políticos e havia "errado, violan
do a lei, conscientemente". 

A Congregação, nem tôda ela acei
tou êsse conceito injurioso. que atri
buía ao Secretário a violação ~ons
ciente da lei: protestaram contra êss; 
aleive a Diretora, o Dr. Carlos Bril;o 
Velho e diz a ata "outros professôres"'. 

Mas. em face de tão grave situa;::io 
e de ta! pronunciamento. que impor
tou necessàriamente numa solida,·•c
dade aos atos de agitação e indisci
plina da professora Hilda de Cast·o 
Jobim. e conseqüentemente numa cen
sura à atitude da Diretora e do ~ró
prio Secretário de Estado, a Diretora 
do Instituto resolveu suspender por 30 
dias a professora que injuriarl)., em 
sessão. a mais alta autoridade ~du
cacional. e repreender lndividualm~nte 
os p1·ofessõres que votaram no senti
do di! solidariedade e censura l"de
ridas. 

Foi a apli<:::.ção dos dispositivos ela 
lei. que a Diretoria fêz ao caso con
creto. ~reto-lei n.0 311. de 31 de 
Dezembro de 194.2.· art. 216. I e V! e 
art.s. 225 e 226. · 

Nesta altura. cabe explicar que te!l, 
do a votacão versado sôbre ass<Jnto 
estranho a competência da Cong:e
gação, e sendo pessoal e ilegítima a 
solidariedade e censura que no ')!"O
nunciamento implicitamente se conti
nham a punição se dirigiu não ao ór
gã.o. mas aos prof€ssôres individual
mente. 

Por isso, pm· haver sido ilegal a 
votação, foi ressalvado o :lire1to d:> 
professor que não cor-.testou a llcga!i
dade. 

O sigilo do voto acautela os atos lí
citos, não a falta de exação no cum
primento do dever. Nem pode ;; ';)te
tenso direito a êsse sígl!o, acobertar a 
impunidade. no desrespeito à lei. 

IV> No dia 18 do corrente, a Di
tetoca da Instituto convocou os pro-

fessôres que haviam participado da. 
reunião do dia 16, para comunicar
lhes as penalidades em que havia~ 
incorrido e que lhes eram aplicadas. 

Foi nessa oportunidade que o pro
fessor Carlos Brito Velho, segundo de
ciara o Centro de Professôres do Ins
tituto de Educação, pronunciou as se
guintes palavras: 

"Protesto! Protesto com veemên.: 
eia! Eu, Carlos Brito Velho, professor 
da Faculdade de Medicina, com 33 
anps de idade, 10 anos de magistério, 
não recebo puxões de orelhas de me
ninas. V. Ex.a é portadora de :re<:"'.l
dos. Acha V. Ex.• que não sou capaz cie 
contribuir para a formação moral dos 
alunos? Entretanto, ainda há po_uco, 
fui convidado para, no maior educan
dário, o Ginásio Anchieta, dirigido por 
êsses ;;;randes homens, que sãos os 
jesuítas, orientar a formação moral 
dos alunos. E hoje sou aqui repre
endido e repreendido por um fat,o que 
mereceu de V. Ex.• aprovação elogio
sa há dois dias. E' incompreensível, 
Sra. Diretora. Se V. Ex. • não tõsse 
uma representante do sexo feminino, 
outra seria a ntinlza reacão., 

Na mesma ocasião, âs professôras 
Marieta da Cunha. e SUva e Odila 
Barros X-avier, a primeira com gesto 
brusco e, amb::ts em tom peremptório, 
declararam-se solírárias com as pala
vras do Dr. Carlos Brito Velho. 

Creio q·ue V. Ex."- me dispensará 
de definir êsse gesto de desacato, que 
partiu de um jóvem médico, atingindo 
talla de nossas dig-nas professôras pa
tricias, sua Dil:etora, que estava cum
prindo com seus deveres, desampa
rada de outra proteção. que a de Peus 
e de sua consciência limpa. 

A Resolução n.O 2, da Diretora do 
Instituto, puniu o gesto brutal acima. . 
relatado. aplicando a penalidade de 
suspensf>o, por 30 dias, ao professor 
Carlos Brito Velho, autor do desacato, 
e às professôras Marieta da Cunha e 
Silva e Odila Barros Xavier que com 
êle expressamente se solidarizaram. 

~ 

• • 
Vl - Publicada a resolução toma

da pelo Grêmio dos Professores na 
imprensa. no dia 22 do corrente, na 
manhã desse õ.ia algumas alunas do 
In:;tituto, vítimas ·da agitação, prati-
caram ameaças de pertubação de dis
ciplina, no que logo foram contidas. 

Antes que, pela exaltação de âni
mos. fôsse o Instituto cenário de mais 
deprimentes espetáculos de desrespei-



-177-

to à autoridade, e conhecendo do re
curso, para mim interposto pela Dire
tora, de seus atos, ratüiquei e homo
loguei os mesmos, e suspendi por lO 
dias o funcionamento dos cursos gi
nasial e de formação de professõres. 

Foi essa uma providência extrema 
tomada em favor da disciplina, com 
o propósito de permitir que a seren1-
dade voltasse a inspirar os mestres e 
que a exaltação momentânea dêstes 
não se viesse refletir no comporta
mento das alunas. 

Quiseram alguns interpretá-Ia como 
ato punitivo, em relação às educan
das. 

A suspensão foi das aulas e não das 
alunas. 

Não cabia punir a :!stas, quando 
elas não eram evidentemente respon
sáveis pelo ambiente criado. 

Cumpria, ao contrário, preservá
Ias. 

Foi o que fêz a Secretaria, com a 
Resolução em causa. 

A suspensão das aulas tirou opor
tunidade, a agitadores de nítido cará
ter comunista, pertencentes ao magis
tério público do Estado - que já ha
viam conduzido à indisciplina pro
jessõres de formação católica inques
tionável. como o Dr. Carlos Brito Ve
lho,· Marieta da Cunha e Silva e Odila 
Barros Xavier - de levarem, tam
bém ao desrespeito da autoridade a 
serviço de seus propósitos, a juventu
de briosa e cristã do Instituto de Edu
cação. 

• • • 
VI) Cabe aqui finalmente esclare

cer a V. Ex.• o fato de haver sido o 
professor Carlos Brito VeL'lo impedi
do de entrar, depois de suspenso, no 
Instituto de Educação. 

Pela manhã do àia 23 do corrente 
foi aquêle professor ao Instituto, com 
o propósito de obter documentos para 
a sua defesa. 

.Procurando a Secretaria do Insti
tuto. solicitou o que necessitava. 

Esclarecido de que deveria requerer 
primeiro à Diretoria, o Sr. Carlos 
Brito Velho, em nova e !Jrutal agres
são, classificou a Secretária do Insti
tituto, uma das professôras riogran
denses. de "doméstica, empregada, 
serviçal, obediente às ordens de sua 
patroa" e intimou-a a preparar a do
cumentação. pois voltaria ao estabe
lecimento, às quatorze horas, para 
buscá-la. 

Cientificado do fato, fiz chegar ao 
conhecimento do professor Carlos Bri
to Velho que lhe estava vedada a en
trada no Instituto e promovi o guar
necimento dêste por dois investigado
res da polícia, à paisana, os quais tor
naram efetiva a minha determinação. 

Cabe nas responsabilidades do exer
cício de minhas funções preservar as 
educadoras de meu Estado, que se 
mantém no cumprimento de seu de
ver, de insultos e agressões. 

VII) Foi até ai a intervenção da 
Secretaria de Estado, no incidente. 

Tendo a Diretora do Instituto de 
Educação recorrido de seus atos para 
a minha autoridade, coube-me ratifi
cá-los e homologá-los, preliminarmen
te, fazendo-me com êles inteiramen
te solidário. 

Entretanto, de minha parte, recorri 
logo de minha decisão para V. Ex a. e 
a V. Exa. logo solicitei que ouvisse a 
Comissão do Grêmio de Professõres, 
que o procurava. 

Quero dizer a V. Exa. que tôdas as 
atitudes que, neste caso, tomei na 
Secretaria de Estado, pela presteza 
requerida e por sua natureza adminis
trativa, foram praticadas sem a pré
via audiência. quer de V. Exa .. quer 
de meus colegas do Secretariado. pe:o 
qu• são elas de minha exclusiva r-cs
ponsabil!daae pessoaL 

No final desta exposição, cabe di
zer-lhe que também concordo com o 
pedido feito pela Diretora do Insti
tuto, em seu recurso. que pleiteia 
eqüidade. para o abrandamento do di
reito, a fim de que se cancele a pena 
repreensão individualmente imposta 
aos professôres que tomaram parte na 
sessão do dia 16 do corrente. 

Justifica essa minha aquiescência 
haver partido a solicitação da própria 
Diretora do Instituto e - principal
mente - o propósito que ela formula 
de que se abram os caminhos ao mú
tuo entendimento, que a todos con
gregue no combate comum aos extre
mismos. que solapam os r;onceitos da 
Nação e da Pátria. 

Conduziu-me, em tôdas as delibera
ções tomadas, e conduz-me ainda nes
ta, que agora lhe transmito, o cons
tante desejo de inspirar-me no bem 
público. 

Não obstante. V. Ex". decidirá, com 
sua sabedoria, alterando tal orienta
ção, se entender que ela não corres
pende a êsses altos e nobres ob.i,etivos. 

Queira V. Ex•. aceitar os protestos 
de minha elevada consideração e do 
meu aprêço pessoal. - Secretário da 
Educação e Cultura. 
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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 (Pela ordem) 
- Sr. Presi<iente, desejo apenas dizer 
dllll.S palavras para me congrãtular com 
o nobre Deputado Flores da Cunha 
pelo seu propósito de, adiar a discus
são dos problemas que interessam à 
\ida do Rio Grande do Sul para quan
do terminar a nossa· tarefa constitu
cional e dizer a S. Excia. e ao Pais 
que os homens do meu Partido aguar
dam, com grande satisfação, a opor
tunidade de demonstrar o que têm 
sido o seu esfôrço e trabalho em fa
vor do Rio Grande e do Brasil. (Mui
to bem; multo bem. Palmas.) 

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

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

O SR. MAURíCIO GRABOIS (Pela 
ordem) - sr. Presidente, venho á 
tribuna trazer novas e graves denún
cias de atentados á liberdade de im
prensa. 

A Tribuna Popular, jornal que se 
vem batendo em defesa dos interés
ses de nosso povo e da democracia. 
tem sido, últimamente. vitL"lla de bru
tais violencias que tem como objetivo 
impedir a sua circulação. 

Há vários dias, "Choques" da Or
dem Política e Social se postam diante 
das oficinas onde se imprime a "Tri
buna Popular", mandam os operários 
paralisar as máquinas, fazem provo
cações e ameaças e após se retiram. 
Há cerca de seis dias, apreendeu-se, 
ilegal e a;busivamente, nas bancas dos 
jornaleiros a edição daquele jornal. 
Semelhante atentado constitui uzna 
absurda. restrição á liberdade de im
prensa. Hoje, em conseqüência da 
ação da imprensa democrática, rela
tivamente ao Sr. José Li.ra, a propó
sito do seu pretenso plano de sub
versão da ordem, foi apreendida tõda 
a edição do mesmo matutino. Sem 
dúvida. o ato significa o mais berrante 
desrespeito â liberdade da palavra, á 
liberdade de pensamento. 

Não se compreen-de, em plena ca
pital da República, quando não te
mos mais regime de censura, que a 
Polícia, através de seus preposto.;;, se 
arrogue o direito de apoderar-se de 

jornais em tôdas as bancas. E, ainda, 
o Iru!ÍS grave é que humildes jorna
leiros, homens do povo, fic:;un sem as 
fôlhas e tem de arcar com os prejuí
zos. 

E' indispensável que t.õda a Casa 
leve em consideração e<ta denúncia, 
para que tais atentados se não repi
tam, e para evitar que novos golpes 
sejam desferidos contra a Democra
cia. 

O Sr. Pereira Lira, de forma al
guma, tem o direito de tomar atitude 
dessa natureza, em evidente contraste 
com o ãmbiente de trap_quilidade em 
que vivemos e aos compromissos in
ternacionais a,;-sumidos ?elo Brasil. O 
Sr. Pereira Lira, por essas suas ati
tudes demonstra que dispõe hoJe de 
poderes ainda miaores do que os con
feridos ao DIP, na época do Estado 
Novo. 

Hoje mesmo, Sr. Presidente, a im
prensa democrática desta Capital te
ve oportunidade de apreciar. os atos 
do Sr. Pereira Lira, em seus mane
jos contra a Democracia, pois ontem 
tivera êle ocasião de convocar, solene 
e gravemente, a Imprensa, da mes
ma maneira que o Sr. Macedo Soa
res convocou- os japonêses, em São 
Paulo, para. denunciar que o Brasil 
está ameaçado com duas semanas de 
subver.,ão da ordem, em vesperas de 
uma grande onda de agitações revolu
ciooárias. 

O pior é que o sr. Pereira Lira 
estã comprometendo os foros de cul
tura do no:;so povo, com afirmações 
que desmoralizam nosso Pais, no ex
terior. O período do sucesso dos pla
nos Cohens-, na época de ascenção 
do fascismo já esta encerrado ~ tais 
planos, que tanto contribuíram para 
nos diminuir perante as demais Na
ções, não mais iludem ninguém. 

Julgando-se o Sr. Pereira Lira téc
nico em política internacional, afir
ma que a. "Paris comunista e o Mé
xico vermelho" estão de acõrdo com 
o movimento subvsxsivo, por êle anun
ciado. Não satisfeito com isso, afirma. 
inverdades contra. outra nação amiga 
- a União Soviética. 

A "Tribuna Popular". em sua edi
ção de hoje, aniquila tôda argumen
tação de que S. S. lançou mão, vi
sando apresentar os comunistas bra
sileiros como conspiradores com liga
ções internacionais. Dizendo-se possui
dor de importantes documento&, exi
biu cópias fotostáticas de telegramas 
amplamente divulgados pela imprensa, 
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procurando. assim. criar um ãmbiente 
de intranqüilidade em nossa Pátria. 
Ofereceu dois telegTamas, um subtraí
do da própria agência telegráfica 
Western, em que a Gétal, atravês de 
seu Secretário Geral, o Sr. Lombardo 
Tole-dano, comunica as resoluções to
madas em relação ao govêrno oazi
falangista da Espanha. Ora, êsse te
legrama, sobejamente conhecido no 
mundo inteiro, foi publicado na edi
ção do dia 16 da "Tribuna Popular", 
e o seu conteúdo desmente a última 
declaração do Sr. Chefe de Polícia, 
ao atribU.:r à Confederação dos Tra
balhadroes da América La tina in tu i
tos subversivos, o que não passa de 
grave injúria a todos os trabalhadores 
do Contine;nte. A Confederação dos 
Trabalhadores do México filiada á 
CTAL foi a fôrça decisiva nas últimas 
eleições no Mêxico, nas quais foi eleito 
Presidente Miguel Aleman, candidato 
apoiado por essa entidade. 

Por outro lado, procura a Polícia 
apresentar a Federação Mundial dos 
Sindicatos, o maior organismo sindi
cal, que expre&a a unidade do prole
tariado do mundo inteiro, como orga
nização igualmente subversiva. 

Ora, o Sr. Pereira Lira, está mais 
uma vez, depreciando a cultura polí
tica de nosso povo. A Federação 
Mundial dos Sindica.tos é organização 
que engloba cerca de setenta milhões 
de trablahadores ccntando com mais 
de sessenta países aderentes e é órgão 
assessor da Organização das Nações 
Unidas, de cujo Conselho participa o 
Brasil. 

O Sr. Campos Vergaz- Devo lem
brar que a organização presidida por 
Lombardo Toledano, no México, lutou 
bravamente contra o nazi-fascismo, 
ciurao te a guerra; e não só isso: 
ainda firmou princípios de tal natureza 
que aquele pais abriu seus braços para 
receber todos os foragidos e exilados, 
perseguidos pelo nazismo e fascismo 
europeu. 

O SR. MAURíCIO GRABOIS - E' 
justa a observação de V. Excia. O 
Chefe de Polícia procura, justamente, 
inverter a verdade e formar uma at
mosfera de confusão e de instabili
dade para que a Democracia seja ani
quilada. Seu espírito delirante chegou 
a inventar que um diplomata, de na
ção estrangeira, desceu fantasiado ~e 
marinheiro em nossa terra, maqui
nando supostos movimentos contra a 
ordem pública. ao mesmo tempo, de-

nunciou uma divertida espiã eslava, 
em nc.s<o pais. tão misteriosa que en
\ia telegramas através do Telegrafo 
Nacional. .. 

Sr. Presid.,nte, eleitos, que fomos, 
pelo povo, não nos deixemos achin
calhar por atos atentatórios das li
berdades públicas. A liberdade de im
prensa é um dos pilares da. própria 
Democracia. E' mistér, pois, que ê.ótes 
atos sucessivos da polícia do Distrito 
Federal contra as liberdades demo
cráticas fiquem definitivamente afas
tados; que os senhores Constituintes, 
democratu, que estão elabora.ndo uma 
Carta Constitucional, tomem posiçã:> 
no sentido de deixar esclarecido de 
uma vez a quem é que o Sr. Pereira 
Lira está realmente servindo: se aos 
r·estos do fascismo, aos inimigos da 
democracia e aos próprios inimigos 
desta A!'sembléia Constituinte. (Mui
to bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Não es
tando presentes os Srs. Representan
tes inscritos, Ata.liba Nogueira, Dario 
Cardoso, Alvaro Adolfo, Osmar d'A
quino, Costa Pôrto, Leri Santos e Ma
galhães Pinto, vou dar a palavra ao 
Sr. Deputado Altir.lo Arantes, que a 
~olicitou pela ordem. 

O SR. ALTINO- ARANTES (pela 
ordem) {*) - Sr. Presidente, Srs. 
Representantes, entre as diversas 
emendas que tive a honra d~ ap:se
sentar ao Projeto de Const1tu1çao, 
uma ddas, a de n. o 404, muito em
bora houvesse sido publicada no Diá
rio da Assemàléia, do di·a 12 de ju
lho do corrente ano, a pags. 2. 473, 
não figurou nos avulsos distribuídos 
pela respectiva Comissão. 

Como reputo essa emenda de al
gum alcance social, pediria q1;1e sôbre 
ela não deixasse de pronuncJ.ar-se a 
mesma Comissão. Uso da palavra 
para repeti-la perante o pl~nário ~· 
ao mesmo tempo, para aduZir consi
derações que a jmtifiquem e enca
reçam a necessidade de seu estudo e 
de sua aceitação. 

A emenda, Sr. Presidente, está con-
cebida nos seguintes têrmos: 

"Acrescen-te-se onde convier: 
Art. 
A maternidade e à infância. 

prestará o poder público. tôda. a.s
sistência e protegerá a JUVentude 
contra tôda exploração e con-tra o 
abandono físico, moral e intelec
tual. 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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Pa.rá.graf<> único. O Juizado de 
Menores será organizado como 
instituição de· serviço social, des
tinada a declarar e defender os 
direi-t<>s do menor à assistência 
por parte do Esta<! o. " 

Ora Sr. Presidente, foi indiscuti
velmente com a criação da justiça de 
menores que assumiu feição constru
tiva e verdadeiramente eficiente a 
intervenção do Estado na defesa do 
menor abandoruJ.do ou infrator. 

Essa justiça, que nem sempre se 
apresentou de maneira uniforme, tem 
encontrado dificuldades na sua estru
tura e nos seus processos, principal
mente naqueles países em que ela fi
cou entregue a funcionários, cuja in
vestidura e cujas atribuições. decor
rem somente àa organização judi
ciária. 

O ilustre Deputado, Sr. Plínio Bar
reto, já teve opoz:_tunid·ade de assi
nalar essa sitt:açao, .demonstrando, 
com acêrto e clarividência,- que, no 
caso do menor abandonado ou infra
tor. o que deve p:revalecer não é, com 
certeza, a justiça punitiva, mas 
uma justiça preventiva, de caráter 
social, que não julga nos têrmos da 
respons·a·bilidade estritamente legal, 
mas no sentido da proteção a que 
tem direito um ser desamparado. 

Aliás, êste é hoje um conceito in
controverso. Quanclo e:n 1941, na Re
pública Argentina, a Câmara dos 
Deputados discutiu o projeto do ucó
digo del Nino", repetia-se a frase, que 
vem do século passado, segundo a qual 
o juiz de menores deve ser antes de 
tudo "um bom pai de família"; f::-ase 
essa que, no dizer do Dr. José Cabral, 
autor do referido Código, resume as 
melhores condições para o perfeito 
exercício daquêle encargo. 

Em verdade, imperando o principio 
da proteção social, o menor que se 
apresente como abandonado ou como 
autor de um ato que o Código con
sidera passível de punição. não é um 
criminoso no rigor jurídico dessa ex
pressão, mas antes, uma vítima de 
suas -::ondições; uma vítima do aban
dono em que teve de viver; uma vi
tima, em suma, de próprio meio so
cial que o formou e o deformou ... 

Por isso os americanos· - tão inte
ligentes quanto previdentes - costu
mam afirmar que, quando um menor 
furta uma bicicleta, o que deve in
teressar não é o destino da bicicleta, 
mas o destino do menor. 

Ora, se a questão se situa neste 
plano superiormente humano, porque 
havemos de ·enquadrá-la na pauta 

comum da organização judiciári& do 
Estado? 

O direito à assistência depende não 
de uma compreensão imediata e, muit<> 
menos, de uma aplicação farisaica dos 
textos legais; mas sim da compreen
são clarividente dos problemas sociais 
que envolvem o menor: problemas que 
se relacionam com o ajustamento fa
miliar, com a insuficiência econômica, 
com a falta de educação e de amparo 
à saúde. 

Dessas premissas decorre a necessi
dade de ser o juiz de menores ani
mado de uma vocação especial e 
dotado de uma cultura especializada. 
:E:le propriamente não julga, porque 
a sua função precípua deve ser a de 
verificar uma situação ou uma condi
ção - para assistir ou para socorrer. 
E:le não decide entre partes litigantes, 
nem se pronuncia sôbre alegações con
traditórias. Atua, tendo em conta uma 
realidade humána e dentro dela pro
fere a sua decisão em defesa dos de
samparados. <Palmas. l 

Nos Estados Unidos, a tendência do
minante é a de afastar-se cada vez 
mais a justiça de menores da alçada 
dos juizes ordinários. 

Nos tribunais de menores do Ala~ 
bama. de N:J.shwil!e. de Tenessee, e:<is
tem as "Juvenile Court Commissions", 
para as quais são preferencialmente 
recomendadas as pessoas de reconhe
cido merecimento filantrópico. No 
Maryland, por exemplo, o Governado::
deve nomear para cada região u111 
"Juvenile Court Commitee", consti
tuído por cinco membros honorários 
com mandato de quatro anos. A ess:!l. 
entidade incumbe. entre outras obri
gações, a de indicar ao Govêrno os ci
dadãos qualificados que possam exer
cer o cargo de juizes de menores. 

Em outros Estados essa designação 
se faz. indiferentemente entre pessoas 
de ambos os sexos, - como aconteceu 
no distrito da Columbia, onde a fun
ção de juiz de menores coube a uma. 
das maiores autoridades no assunto so
cial da criança - a Senhora Katha
rine Sellers. 

Também em Los Angeles, o cargo 
de "referee", para menores, é desem
penhado por uma mulher. Esta julga, 
em lugar do juiz todos os casos em 
que se aprecia a conduta de um 
menor do sexo feminino. 

O Sr. Campos Verga I- V. Ex.• me 
permite um apa:te? \ 

O SR. ALTINO ARANTES- Com 
muito prazer. 

O Sr. Campos Verga! - Estou ou
vi.!:tdo com grande in terêsse o discurso 
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de v. Ex.•. que considero muito opor
tuno e devo lembrar que, em São 
Paulo, 'quase todos os Educandári9s 
$!.ão sob a tutela de mulh~res e nao 
de homens. 

O SR. ALTINO ARANTES - Co
nheço o fato, e reconheço os ótimos 
efeitos que essa medida tem produ
Zido em nosso Estado. Há educandá
rios que são verdadeiramente mode
lares. 

O mesmo acontece, com pequen8s 
variantes, na Califórnia. Estados há 
ainda, onde se exige a condição de 
advogado. Assim, no Tribunal de Me
nores da cidade de New York, têm as
sento seis magistrados escolhidos pelo 
Govêrno pelo prazo de dez anos, mos 
obrigatoriamente diplomados em Di
reito. 

Em qualquer 1lipótese, entretanto, 
evita-se o mais possível, em frente 
ao· menor, qualquer figura ou aparato 
de julgamento, de solenidades pró
prias aos Tribunais. A sala do Juiz 
ou do Tribunal - aconselham os mes
tres na matêria - deve ser em tudo 
semelhante à sala singela do diretor 
de um educandá!'Ül. 

Tendo assim em aprêço o sentido 
educativo da just:ça de menores e 
as dificuldades dec:>rrentes da situu
ção brasileira, onde variam as poss1 · 
bilidades de efeti •:a e generalizada as .. 
sistência, pensamos que a Constitui
ção deve possibilitar a organização 
pl&stica, mas sem');e vigilante e ativ:t 
da proteção aos .nenores. );fada im
pede que o Juiz de Direito possa ;;er 
o Juiz de Menores. Mas, quando ti
ver de interferir nessa qualida'de, êle já 
não o .fará prop~iamente como ma
gistrado de carreira, adstrito à rígida 
aplicação do texto le:;al, e sim como 
homem capaz. por sua inteligênch 
e por sua bondade. de compreender e 
de resolver humanamente os delica
cados problemas !'Odais e educací•>
nais que se ofer~çam à sua decisão. 

Bem caberia neste lance invocar a 
a uto:-idade e a ex;1eriência do Senhcr 
Desembargador Mário Guimarã<:s, 
ilustre Presidente do Tribunal de Ap.'-· 
!ação do Estado de São Paulo, o qual 
assim se manifesta, sêl!Jre êste as
sunto, no seu Relatõrlo corresponde!l
te ao ano de 1945: 

"Até agora o juizado de menores 
tem permanecido quase estran.'lo à 
vida da 'Illagistra tura. E no entanto 

a Vara de Meno-res é talvez a mais 
importante. Do :;eu bom ou mau fun
cionament'o dependerá a diminuição 
ou o acréscimo da criminalidade "'o 
Estado. Em discnpância com a lP1 
federal, as providências sõbre menOI!'es, 
por lei es:.adual, escapam quase sem
pre à ação do juiz. Qualqu-er medida 
de caráter urgente perde a sua eficá
cia pelo retardamento nos meandros 
da burocracia. As portarias do Juizo. 
diz o titular da Vara". são muitas e 
rnU.:tas vêzes di~cutidas e mal inter
pretadas por funcionários subalten.."10S, 
que as executam como entendem, pro
curando inculcar-se. por assim dizer, 
em autoridade revisora dos atos de 
Juiz". Compete-nos. por fôrça do De
creto-lei n.0 6 .026. de 24 de dezembro 
de 1943, proceder r.o Conselho Supe
rior da Magistra tnra, à r€visão dos 
processos instamados contra meno.res. 

Propendemcs as mais das vêzes para 
a absolvição; porque o conhecimento 
que temos do que ocorre nos estabele
cimentos de reforma aconselha-nos a 
preferir qualquer outra medida que 
não a internação". 

Coincide assim a observação do ma
gistrado. clarividente· e zeloso com a 
advertência de Ar•maza - mestre de 
conceito universal neste assunto: A 
internação de menores é um mal ne
cessário a que se deve recorrer so
mente nos casos ~xtremos. E quan
to maior fõr o r :colhimento, menor 
será a eficiência do serviço social. 

E' que a assistência do Estado a~s 
meno:res deve - segundo ensinam os 
especialistas na matéria - aprese:l
tar dois aspectos: ~ assistência pas
siva, quando o Estado recebe e am
para o menor abandonado; e a as
sistência ativa, qu2ndo êle pode res
tituir o menor ao f.~u próprio lar, re'l.
justando-o moralmente e suprindo-Ih~ 
as deficiências ma te ri ais. Sirvam 
estas singelas considerações para e'l
carecer a necessidade de não descurar 
a nossa Constituição o princípio fun
damental - da interferência do Es
tado na solução do problema da 
infância desamparada. Assim o exi
gem os irnperativns da sociedade 
contemporânea; a~~im já o estat:ü
ram as constituiçõe> modernas que se 
inspiraram no art. 122 da Constitui
ção de Weimar; '-<SSim o compreend"u 
e praticou a nossa malograda Cons
tituição de 1934, a qual. ::o seu ar
tigo 138, letras c e e, impuzera à Uni-
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ão, aos Estados e aos Municípios a 
obrigação de "amparar a maternida
de e a infância" e de "proteger a 
juventude contra tõda a exploração, 
bem como contr'l. o abandono fisicCl, 
moral e intelectual". Cumpre fin2.l
mente lembrar que a "Declaração de 
direitos da criança.", proclamada no 
recente Congresso de Genebra, ioi 
reoonhecida por ~c-jos os povos ci
vilizados; e porque entre êles, há oe 
figurar com honra e lustre o Bras\!, 
esperamos que no seu Estatuto fun
damental se inscreva o preceito con
substanciado na emenda sob o n.0 404. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é vivamente cumprimentado.> 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a hora do Expediente. 

Passe-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 178 Senhores 
Representante:;: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Pereira da Si lu. 
Cosme Ferreira. 

Pará: 

Alvaro Adolfo. 
Duarte de Olivei~a. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 

Maranhão: 

Clodomir Cardos~. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Luís Carvalho. 

Piauí: 

Renault Leite. 

Ceará: 

Osvaldo Studart. 
:Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 

Georgino Avelino. 
Dioclécio Duart~. 
Mata Neto. 

Paraíba: 

Jandui Carneiro. 
Pernambuco: 

Novais Filho. 
Agamemnon ~galhães. 
Jarbas Maranhã'l: 

' 

Gc:-cino de Pontes. 
Oscar Carneiro. 
C os ta Põrto . 
Ulisses Lins. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 

Góes Monteiro. 
Silv~stre Péricles. 
Medeiros Neto. 

Sergipe: 

Graco Cardoso. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Eunápio de Qu~irõs. 

E. Santo: 

A tilio Viváqua. 
Carlos Lindemberg . 
Vieira de Resende. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Feder'l:: 

Jonas Correia. 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 

·Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivie~. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Tõrres. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Joaquim Libâ.nio. 
J csé Alkmim. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 
Lair Tostes. 
Milton Prates. 

São Paulo: 

César Costa. 
Costa Neto. 
Silvio de Campos. 
José Armando. 
Horácio Lafer. 
Ataliba Nogueira. 
João Abdala. 
Honório Monteiro. 

Goiâs: 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
João d'Abreu. 



Caiado Godói. 
Guilherme Xav:er .. 

Mato Grosso: 

Ponce de Arruda. 
Argemiro Fialho. 

Paraná: 

Flávio Guimarães. 
Fernando Flores. 
Munhoz de Meio. 
Lauro Lopes. 
Aramis de A ta ide. 
Gomi Júnior. 

Santa c a tarina: 

Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dornele;. 
Gaston Enr;lert. 
Adroaldo Costa. 
Dâmaso Rocha. 
Souza Cesta. 
Glicério Alves. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Herófilo Azambuja. 

União Democrcitica Nacional 

Pará: 

Agostinho Mont€'ira. 
Epílogo de Cam!)os. 

Pia ui: 

José Cândido. 
Antônio Correia. 

Ceará: 

Plínio Pomp~u. 
Beni Carvalho. 
Fernandes ·Teles. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande de. Norte: 

Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 
Aluisio Alves. 

Paraíba: 

José Gaudêncio. 
João Agripino. 
João úrsulo. 
Fernando Nóbrega. 
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Pernambuco: 

L:ma C3.valcant~. 
Alde Sampaio. 
João Cleófas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Freitas C a valcantl. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Fieribaldo Vieira. 

Bahia: 

Otá. vi o Manga bt'!ira. 
Manuel Novais. 
Luis Viana. 
Clemente Maria r.!. 
Rafael Cincurá. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 
Rui Santos. 

E. Santo: 

Luis Cláudio. 

Distrito Federa. 

Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janei":o: 

Prado Kel!y. 
Romão Júnior. 
José Leo 'llil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
Gabriel Passos. 
Milton .Campos. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 

Paulo Nog!leira. 
Romeu Lourenca?. 
Toledo Piza. · 
Aureliano Leite. 

Mato Grosso: 

Vespasiano Martins. 
Agricoia de Barros. 

Paraná: 

Eras to Gaertner. 

Santa Catarina· 

Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 



Rio Grande. CJ Sul: 

Flores da Cun.."la. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

:Sahia: 

~uis Lago. 

Distrito Feder;;l: 

Benjamin Farall. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Ama~·al. 
Segadas Viana. 
Benicio Fonte nele. 
Antônio Silva. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 

São ?aula: 

3erto Condé. 

?araná: -

Melo· Braga. 

Rio G:cande d·o Sul: 

Artur Fi.scher. 

Partido Comunista do Brasil 

?ernambuco: 

Gregório Beze!'ra. 
Agostinho Oliv~i:·a. 
Alcêdo Cou:inh,) 

Distrito Fede r a!: 

Cr.rlos Prestes. 
João Amazon~s. 

São Paulo: 

José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Caires de B::-ito 

Partido Republicano 

Mnranhão: 
Li no Machaelo. 

Penambuco: 

Sousa Leão. 
Sergipe: 

Durval Cruz. 
-"-mando Fontes 

!\!i nas Gerais: 

JfA.ci Figueiredo. 
Mário Brant. 
Artur Bernardes. 
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Paraná: 
Munhoz da Rocha .. 

Partido Poputar Sindicalista 

Pará: 

Deodo::o Mendonça. 

Ceará: 

Alves Unhares. 

Bahia: 

Teódulo Albuql!erque. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

Partido Republ·;c:.no Progressista 

Rio Grande .du Norte: 

Café Filho. 

Partido. Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE Antes de 
passar à matéria constante da Ordem 
do Dia, vou subi]leter à considera
ção da Casa requerimento já publi
cado na ata ele ontem do Sr. 
Representante Erasto Gaertner, pa
ra que se envie ao Sr. João Neves da. 
Fontoura voto de regozijo pela atua
ção que terá na Conferência da Paz. 

Os Srs. que aprovam o requeri
mento queiram lev::mtar-se. (Pau
sa.) 

Está aprovado. 
O Sr. Representante Agostinho 

Monteiro, designado para integrar a 
delegação, que estuda o problema da 
borracha, solicita dispensa. em vir
tude de outro encargo semelhante, 
junto ao Sr. Ministro da Fazenda. 
Assim procedendo, sugeriu S. Ex.• à 
Mesa o nome do Sr. Representante 
Epílogo de Campos, para substituí-lo. 
Acolhendo a sugestão, designo o 
ilustre Deputado pelo Pará para pre
encher o l:lgar vago, em virtude da 
renúncia de seu colega, Sr. Repre
sentante Agostinho Monteiro. 

O Senhor José Augusto envia à. 
Mesa o seguinte discurso pura ser 
dado como lido. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Sr. 
Presidente: Os sangrentos aconteci
mentos de que foi teatro La Paz, Ca~ 
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pita! da Bolívia. c que culminaram 
no assassínio do Presidente da Repú
blica,· Sr. Villaroel, levam-me ainda 
uma vez, a pedir a atenção dos diri
gentes políticos dos países Sul e Cen
tro Americanos, para a imperiosa ne
cessidade de retirarem das cartas 
constitucionais dêsess países o ac.cn
to presidencialista, o principal respon
:.;ã \'C!. sem coisa que dúvida faça, pe
Jos motins, revoltas. revoluções. di
taduras, despotismos e tiranias que 
são a característica do trãgico des
dobramento histórico de cada um 
dêles. O fenômeno hã sido obser
vado, analisado, e evidenciado, com 
lie;;urançu e precisão, pelos sociólo
gos da maior autoridade, unânimes 
na afirmação de que o presidencia
lismo latino-americano é a fonte 
inexaurível dos despotismos gover
namentais e êstes os provocadores das 
revoluções, meios únicos 2. que podem 
lie abrigar as fôrças populares na 
defesa das suas liberdades essenciais. 
A própria Bolivia não faltaram vo
zes, e vozes da maior ponderação, co
mo a de José Carrasco, a clamar 
contm o regime presidencial e a en
~inar que sô o parlamentarismo po
deria ser uma garantia de ordem. O 
trágico episódio que agora testemu
nhou a Bolívia é como uma lição a 
mais entre as muitas que devem ser
vir-nos para demonstrar que l'orare 
n·est que dan, Zes pays à Ziberté, e 
que o sistema presidencial é. nas 
nessas p!agas. incompatível com a li
berdade. e assim imprestável para a 
lestrut~ração das instituições livres 
que devem reger os nossos destinos. 

Na tribuna parlamentar e popular. 
na imprensa, em livros. tenho insis
tido na demonstração dessa verdade 
incontrastãvel. 

Julgo azado o momento para, re
produzindo trabalhos anteriores e 
"juntando observações novas, !pedir 
" atenção dos nossos constituintes 
para as razões que aqui aduzo na 
defesa do parlamentarismo que no 
passado nos deu tantos decênios de 
paz e tranqui!idade. condições sa u
dãveis de vida cidadã, as quais de 
nós se ausentaram desde que pas
samos a usar as vestes institucionais, 
dos Estados Unidos, talhados para o 
,;;eu corpo político e de todo insersi
veis para os povos de nossa índole 
~ do nosso feitio. 

CRISE DEMOCRÁTICA 

De início direi que hó. palavras que, 
Cill< determinadas épocas, não se sa-

bc por que, adquirem excepcional 
prestigio. começam R aparecer em to
dos os lábios e servem para explicar 
todos os f a tos, cuja interpretação não 
é fácil fazer. Uma delas, que agora 
conquistou fôros de cidade,' e todos 
repetem a propósito de tudo, ou mes
mo sem propósito algum, é a pala
vra crise. Então. no terreno político. 
crise é um vocábulo que tudo expri .. 
me. assinalando os altos c baixos de 
certas instituições, cujas diretivas os 
observadores não podem perceber 
com exatidão. Repete-se, assim, a 
cada momento. aue estão em crise <:> 
liberalismo, a démocracia, o parla
mentarismo, tôdas as conquistas po
líticas que o progre~so humano nos 
legou, após esforços e lutas ingente~ 
e seculares. Quanto ao liberalismo, de 
outra feita procurei mostrar qu~ re
almente. dele os povos avançados r,ão 
deviam mais cogitar, por jã estarem 
incorporados ao patrimônio geral da 
civilização ocidental os principias tJC.>r 
êle encarnados e que constituem a 
sua ideologia. Cheguei mesmo a· su
por que o Brasil atingira a êsse es
tado d~ evolução, dispensando, as
sim, a pe!·sistência na doutrina libe
ral. por m!m reputada desnecessária, 
desde que já houvera se desempe
nhado de sua tarefa histórica. 

Confesso agora que não me assis
tia razão. Temos ainda, e muito, que 
fazer a pregação liberal, e mesmo :• 
propaganaa incessante da demo
cracia. Esta recebeu golpes constan
tes de todos os lados, e para comba
tê-la d-õ! tôdas as armas se socorre
l"am os seus inimigos. e~ ninguém se 
iluda, pois. a despeito da derrot~ 
fragorosa do momento, eles ressurgi
rão. 

Esquecia-se, propositadamente, que 
se deve à democracia, às possibilida
des que dela decorrem, às liberdades 
que ela fr::mqueou, a parte principa! 
do progresso realizado pela humani
dade nessês últimos decênios, e pre
tendeu-se responsabiliza-la por tudo 
quanto de instãvel, inseguro e incer
to apresentava, o panorama geral da 
sociedade. ' 

Pregou-se, aos gritos, a necessida
de de entregar o destino dos povos 
e nações a homens providenciais, rê
dcntores e messias, incumbidos de pôr 
ordem no caos que é a vida contem
porânea. Dai ·o pulular de ditaduras 
que se manifestaram em certos paí
ses, por sinal que os mais atrasados 
econômica ou intelectualmente, repre-
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sentando umas, a grande maioria, o 
reacionarismo, a rest:.l uração do pas
sado. e procurando outras antecipar 
um futuro cujas linhas precisas a L.'l
teligência humana não está suficien
temente habilitada a prever. Não 
obstante, ~- democracia avançou re
solutamente, e a ps.sso firme, e ven
ceu, e agora à sua bandeira se abri
gam cada vez maior número de na .. 
ções, as mais adiantadas, as que \'ão 
adquirindo, pela generalização da cul
tura e pelo fortalecimento econômi
co, maior capacidade de ação e mais 
ef!ciência. A democracia evolve, to
ma formas e aspectos novos, e aca
·oa sempre por se afirmar e vencer, 
como está acontecendo, não serr, 
muito sangue e muita dõr. 

Não há, assim, porque dar ouvidos 
aos que lhe prenunciavam ou conti
nuam a prenunciar, senão a agoni~~ 
pelo menos uma crise. Esperemos, po
rém, para breve as novas investidas 
dos candidatos a déspotas ou a escra
vos, que 'ão as duas categorias em 
que se recrutam os antidemocratas, 
Uma outra instituição, cuja falência 
de há muito se anuncia, é a do plir
lamentarismo, que tão identificada se 
mostrou sempre ·com a idéia cemo
crática. e a cuja vigência deve a 
humanidade, ou antes devem a dig
nidade e a liberdad< do homem, ta!:
tas e tão esplendorosas conquistas. 

Democracia e parlamentarismo são, 
ao que parece certo, -oêrmos que se 
completam. E:e!sen, o grande mestre 
de direito público, disse com absoluta 
verdade: "Sem dúvida, democra;;:ia e 
parlamentarismo não são teõrican1en
t-e =a e a mes1112 coisa. Jl.ias, não 
sendo pràticame!lte aplicável ao Es
taào moderno a den1ccracia direta, não 
é possível duvidar cem se.!ieclade que 
o parlamentarismo seja hoje a única 
forma verdadeira de realização d:J. 
idéia democrát.ic .. '\, e que, por con.se
qüência, o destino do pa:rlamentar..smo 
decidirá do da dem(>{:racia". 

Cabe, assim, ex~mi:1ar com especial 
atenção a atordoada que é a apregoa
da crise do parlament.arismo, à. cuja 
sort-e e.stã Jjgads a do próp!"io l"egi .. 
me d~mccrático. 

Antes de tudo. convém assina12.r o 
grande acêrvo de seniços prestados 
pelo parlamentarismo ao prog:-es~o 
humano. 

K€lse::1 enun1cra, entre o'J.t:-os, a. 
emancipação da cla~se burgl<esa. pela 
supressão ã.os privilégios das clz.s.s€s 
aristocráticas, o reconhecimento da 
igualdade dos direit<-s políticos em 

p:!'Oveito do pro!etar:ado e, por isso 
mesmo, o comêço da emancipação mo
;:-a, e eCDnõmica dessa classe em l'ela
ção à classe detentora do capitaL 

Dêsse ponto de vista, e afastada, 
como deve ser no Brasil, a hipótese 
da ditadura do proletariado', êste só 
deYe ter interêsse em pugna; pelo re
gime parlamentar, o único que, nos 
quad!·os democráticos lhe torna possí
vel conquistas nas assembléias, atra
vés de representantes seus que serão 
ta!lto m.ais numerosos quanto maior 
fõr o seu cuidado e interêsse pelas 
eleições, as medidas e reformas que 
atendam aos seus anseios e às suas 
aspirações. 

E assim rea1mente acontece nos paí
ses em que as classes operárias não 
desgarran1 para o extremismo bolche
vista, que só aparentemente lhes con
vém, reconhee<O!ldo que os parlamen
tos lhes alargam todos os dias o cir
culo de conquistas e :realizações. Des
ta maneira, explica-se que, nessa épo
ca de a...«:enção evidente do operaria
do, as n.ações cultas e progressistas. 
remodelando umas, criando outras; os 
seus estatutos constitucionais, se ori
entam tó.d<J.S em um. mesmo sentido 
- o do parlamentarismo. E' que êste, 
ale:n do m.ais, nasce de necessidades 
:unclame!l tais, associado constante da 
idéia de liberdade que continua a ser 
"a dominante ete!'na de tôda especu
lação politica ., . 

Dir-se-ia que os Estados · Unidos 
~ão uma grande ·Nação democrática e 
deram molàes presidencialistas às suas 
instituições. Haveria muito que res
pigar nesse assunto. Basta, porém, que 
se observe que o presidencialismo nor
:c-americano, filho de condições que 
lhe sáo particulares e de um momen
to his~ó:::ico determinado, pouco tem 
de comum com o presidencialismo la
~:no•americano, e deixa tal margem 
de fôrça e prestigio ao Poder Legis
lativo que Mirkine Guetzewit<:h ape
lidou-o C.e "parlamentarismo larvado" 
e um publicista e político de grande 
:porte, \Vilson, chegou a c..."i.smá-lo de 
.. govên1o congressual". O parlamen
tarismo e. pois, a regra dominante 
entre os po.-os cultos. Kelsen acha 
com razão que o parlamento, ou órgi'io 
colegia.do que o substitua na tarefa 
legislativa. resulta de necessidades 
da evolução social, ou, antes, da =
t.ureza do progresso na formação da 
vont.aê.oe do Estado, e acrescent:t: "Não 
é, certamente, por ac:J.So, mas o re
sultr.do de = lei de estrutura dos 
corpos sociais que uma instituição nos 
moldes de u.1n parlamento existe em 
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tôda coletividade, por pouco evoluída 
qú.e ela seja. 

E' impressionante que. mesmo nas 
autocra,.cias caracterizadas, o monarca 
se veja na contingência de recorrer 
ao auxilio de uma assembléia de ho
mens que a· assistem como Conselho 
de Estado, ou sob uma outra denomi
nação, e que servem particularmente 
para a preparação, deliberação, apro
vação das ordenanças gerais, das :-e
gras que são .editadas em seu nome". 

Realmente,: o passado autocrático 
nunca dispensou os arremedos de par
lamento. Os "Conselhos da Corôa" 
no antigo regimem europeu não eram 
outra coisa. E os ditadores, Bonapar
te, Napoleão III, o general Boulanger, 
e, mais modernamente, Mussolini, to
dos arranjaram disfarces de corpos 
colegiados de feição consultiva ou mes

.mo de mais amplas atribuições para 
cuidar da tarefa legislativa. 

O parlamentarismo não está, pois, 
em crise, e por tõda a parte reponta 
com amplitude maior ou menor. O 
que parece mais certo é que, após a 
primeira grande guerra e como con
seqüência da vitória das fôrças demo
cráticas encarnadas nas nações ven
cedoras tivesse havido a hipertofria 
do legislativo, cada qual das nações 
européias mais interessadas em apri
morar as suas instituições livres. 

Dêsse modo, a grita que contra o 
parlamentarismo se levantou proce
dia, em boa parte, de uma explicá
vel reação contra a hipertofria das 
Assembléias, embora, em parte maior 
e melhor, das forças anti-democráti
cas e reacionárias que nunca deixa
ram de existir em todos os tempos e 
em todos os povos. 

No Brasil. onde os sentimentos de
mocráticos formaram sempre o subs
tratum de tôda a evolução política, 
imprescindível é que propiciemos a re
modelação das instituições para dar
!h<2s um cunho nitidamente parla
mentarista, o único que se coaduna, 
a um tempo. c0m as nossas tradições 
e com os rumos universais que estão 
seguinõo as nações de cultura e de 
livre opinião. I:: preciso que instaure
mos um regL'!len em que a opinião 
:brasileira pos&:"t ter franco e livre 
curso. Só assim os noss:ts institui
ções serão amadas pelo povo e por 
êle respeitadas. Não devemos temer 
as discussões qut> são a característica 
do -regimen parb .. mentar. Elas, essas 
discussões, e sõmente elas, podem es
clarecer os nossos problemas e desco
brir-lhes as soluções adequadas e jus
ta.s, ao mesmo tempo que revelarão 

os homens capazes que o Pais deve 
possuir. .. Les discu.ssions, qui vaus 
étonnent ", dizia C!eme:1cea u a Bou
langer, em 1883, "c·'est notre honneur 
à tous. Elles prouve·nt notre arde-.tr 
à de f endre les idées que naus croyons 
justes et jécondes. Ces discussions 
ont leur inconvénient: le silence en a 
devantage. Oui, gloire aux pays ou 
Z'on parle haut. Hontc aux pays og 
Z'on se tait". 

Precisamos· restau:ar o regin1en par
lamentar en1 nossa Pátria para que o 
povo brasil€i!·o possa "!'alar alto, como 
aconte<:e em tôàas as democracias or
ganizadas. 

A CRISE DO PA.RLAMI:NTo\RISMO 

Não é verdadeira a afirmação, nes
ses úl times tempos tantas vêzes repe
tida, àe que o parlamentarismo está 
em crise. Não há, não pode haver es.sa 
crise do regime parlamentar. Não 
pode haver, porque tal regime, hoje 
visceralmente ligado à sorte da demo
cracia, de que é a mais perfeita ex
pressão, é um resultado de necessida
des evolutivas da sociedade, decorre 
fatalmente do processus de formação 
da vontade estatal. 

Não hi semelhante crise. porque o 
que o observador sereno e imparcial 
divisa por tôda a parte é que o par
lamentarismo conquista toàos os dias 
maio!· raio de ação, inc·orporando-se, 
racionalizado e modernizado. aos mais 
recentes e avançados estatutos polí
ticos · das nações novas e cultas, do 
mesmo passo que encontra adeptos 
cada vez mais firmes e convictos en
tre todos os grandes escritores de di
reito público universal. Ba.sta lan
çar uma vista rápida por tôdas as 
constituições elaboradas na Europa 
democrática de após a primeira grande 
guer!'a para verificar como tôdas elas 
se esmeraram em aperfeiçoar e apri
morar as instituições parlamentares 
que a grande cultura política dos eu
ropeus criou par:l salvaguarda das pú
blicas liberdaõe~. 

A próp:-ia América do Sul, tradicio
nalmente presidencialista, vai ruman
do já agora p:1ra in~tituições parla
mentares, nas quais há de encontrar 
inevitàvelm(!nte a fórmula política em 
condições de da:r-lllc a paz e ~ esta
bilidade de que necessita para o seu 
viver tranqüilo e para o seu progresso 
continuo. Três dos seus países. o Uru
guai, o Peru e Cuba refundiram os 
seus estatutos constitucionais. dando
lhes feicão acentuadamente oarlamen-
tarista. · · 
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No Uruguai coube .a Battle y Or
donnez, o genial político, dar o brado 
de alarma e proclamar que, no regi
me presidencial, .que naquele pais vi
gorou até 1919, o cidadão que ocupa
Ya a presidência exercia um poder 
discricionário, constituindo de fato a 
ditadura, o que era atentatório dos 
princípios de liberdade política e de 
bom governo republicano. 

Acrescentava o grande republicano: 
"A ditadura presidencial oferece um 
gravíssimo Inconveniente prático: põe 
o govêrno e o país à merce da boa ou 
má inspiração do ocupante, e do seu 
grau de capacidade governamental, o 
que equivale a jogar um enorme azar, 
em cada presidência. Sendo êste car
go de um poder quase absoluto, a 
ambição de ocupá-lo tem suscitado 
rivalidades ferozes entre os homens 
de prestigio político, originando mui
tas das guerras, motins e assassínios 
que a. história do pais registra." 

Battle preconiza\'a a adoção de um 
regime colegiaao, modelo suíço, e as 
suas lições foram seguidas por meta
de. integrando-se um sistema semi
diretoria! que deu ao país mais de 
um decênio de paz e progresso, só
mente bem mais tarde interrompido 
cem o aparecimento de um presiden
te, Gabriel Terra, que golpeou a Cons
tituição e se fêz ditador. 

:este. porem, promoveu, desde logo, 
a revisão constitucional, decretada em 
1934, em face da qual foi criado um 
govémo parlamentar, na exata dB
finição de Os~ar Diaz de Vivar, de 
cujo excelente estudo a respeito do 
novo estatuto báslco do pequeno e 
culto pais vinho e amigo, extrai as 
notas a seguir: 

Ao regime semi-colegiado era impu
tada. entre outras a seguinte falha: 
repousava em parte sôbre = Conse-
1.'10 de Administração . ,sado, caro, 
:mt1democrático. e irre~ponsável, se
gundo demonstrou G. Terra Filho. 

Pesado, por ser órgão de delibera
ção e não de execução. 

Caro. por exigir uma composição 
de nove membros. além de outrcls tan
tos ministérios correspondentes. An
tidemocrãtico, por ter mandato de 
dois anos e pelo processo de renova
ção parcial, não permitindo que a sua 
composição definitiva refletisse em 
qualquer momento a verdadeira opi
nião da maioria do Pais. 

Inesponsável, porque nem o Con
selho nem os ministros dependiam da 
censura parlamentar. 

O novo si.J;terna possibilitou que a 
.1\<õ~bléis. Geral. por inidatin. de 

qualquer de suas Câmaras, censure e 
negue apoio politicamente aos atos de 
administração e de govêrno de um, de 
vários ou de todos os membros ào 
Gabinete, o que determina a queda ou 
a retirada do ministro ou ministros 
visados, podendo chegar até à retirada 
do poder do próprio Presidente da. 
República. Alcançou, assim, o Uru
guai ao regimem parlamentar, embo
ra em têrmos não muito precisos, o 
que pôs têrmo aos seus endêmicos 
pronunciamentos, já atenuados, é cer
to, desde o desaparecimento do rígido 
presidencialismo primitivo, e ora to
talmente desnecessários, de vez que a. 
opinião pública tem nas derrubadas 
dos ministros ou do ministêrio as vál
vulas indispensáveis à completa e li
vre expansão de suas manifestações. 

A República do Peru tomou o mes-
' mo caminho. · 

A sua Constituicão, de 29 de março 
de 1933, em vários dos seus dispositi
vos, fixou embora apenas nos traçoa 
gerais do sistema parlamentar, consa... 
grando, entre outras coisas, o seguinte: 

a) criação do presidente do conselho 
de ministros, o qual ao se investir das 
suas ··funções, é obrigado a compare
cer às duas casas do Parlamento, para 
expõr a política geral do govérno; 

b) comparecimento dos ministros às 
sessóes do Cougresso e sua partici
pação nos debates, comparecimento 
que ê compulsório, se exigido por 
quaiquer das Câmaras; 

c) direito de interpelação; 
d) moção de desconfiança, acarre

tando a queda do ministro, ou minis
tros visados, ou mesmo de todo o 
ministério. 

Quanto à Cuba, a sua Constituição 
de 5 de janeiro de 1940, rumou embo
ra a passos tímidos para o sistema. 
parh>mentar, estabelecendo expressa
mente no seu artigo 164 e seguintes 
a revocabilidade total ou parcial do 
Ministério pelo voto de desconfiança 
do poder legislativo. 

E, se passarmos do exame objetivo 
das cartas politiqas para o estudo da. 
doutrina. consubstar.ciada nos livros e 
lições dos grandes mestres do pensa.
mento ju.!'idico. o que deparamos em 
todos êles. nos Barthélemy, nos Kel
sen, nos Mirkine-Guetzévitch, no Os
sório y Gallardo. nos Adolpho Posa
da, nos H. Speyer, nos Michel Deu
dias. ê a apologia do sistema que à 
Ingiaterra, á Belgica. à Holanda. à 
Scandinávia propiciou tantos e tanto& 
:!l.llOs de progresso pacüico e de r-oli
tica liberal, fe<:tmda e construt-ora. 
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A apregoada crise do parlamentaris.~ 

mo não passa, assim, de uma afirma
ção vasia que não corresponde à rea
lidade. 

o que há, já e,.-pliquei de outra fei
ta, é uma reaçãn lógica e natural 
coutra a hipertrofia do legislativo, e 
uma revisão das primitivas bases do 
:regime parlamentar cara adaptá-lo 
têcnicamente às condições do mundo 
moderno que diie:rem. per uma con
tingência da evolt:ção h1L~ana, das 
que existiam quando se esboçou na In
glaterra, em outros países europeus. a 
doutrL'"la correspo!ldente. 

Trata. -se, pois, não de uma c~isc, 
rr>..&S de aperfeiçoamento ou, para usar 
expressões hoje em vo.ga, de um pro
cesso de !":lcionalização do regime par
lamentar, ccrrespcndente às tendên
cias gerais da racior.aliz:;ção do poder 
tãl.> bem acentuadas por escritores re
centes. notadamente per :Mirkine
Guetzéwitc!l.. 

As ccTià!ções gerais do mundo con
temporâneo reclamam essa racionali
zação, e pedem. em um regime parla
mentar perfeito, que se reserve lugar 
paxa um pcdzr executivo forte, o que 
não quer dizer onipotente e irrespon
sável. 

Compreender-se-á fàcilmente o sen
tido dessa afi::mação tendo-se em 
f!.tenção a f armação dos poderes legis-
lativo e executivo na época em que o 

_parlamentarismo surgiu e na época 
presente. 

Na primeira fase, o executivo era o 
poder real, contra o qual o legislati
vo, de origem popular, precisava lu
tar, na dzfcsa e amparo das públicas 
libe-rdades. Hoje, e diante do fato de
mocrático que se univ2rs.alizs., o p-ode;!" 
exocutivo ou sai do parlamento DU do 
próprio ve>to popular. De qualquer 
maneira, vive sob o contrõ!e perma
nente do parlzmento e da opinião pú
blica., d€sta a tra vês da impren~a e das 
comícios populares. 

"Nas democracias contemporâneas, 
diz 1'..-ílrkine-Gu~tzéwitch, com o re
;::i!::le: parlamentar. a Juta entre o Exc
r;t:ti"Jo c o Legislativo não existe: o 
executivo é órgúo do povo; a dife
z-~nç::. ent!·e o Legislativo c o E:xecuti
•:c ~s:á unicamente no gráu dessa for
::naçiio: o parlamento sai diretamen
~-e d!:s elclÇÕ::!s, o executi",;o sai tam
bém das eleições, mas por intermédio 
d=:. maioria p~rlan1cntar. P. ... ssim, a luta 
entre o govêrno e o parlamento· é 
~,_;bstit"!.lída por uma colaboração". 

Em :·ace d2ssa evolução no proces
SG de formação do poder executivo, e 

ainda em face das necessidades do 
mundo moderno que reclamam dos 
govêrnos u..ma tarefa cada vêz mais 
pesada c complicaeia, compreende-se 
que a no\·a democracia seja compa
tível e e::iJa mesmo maior amplitude 
de aç3.o p~ra o poder executivo. Dai, 
porém, não se pode chegar, como er
rada e falsamente pretendem alguns, 
à anulação do papel decisivo e cons
titucional do legislativo, de vêz que 
resta a êste o contrõle diário sôbre 
o executivo fministério), podendo ir 
até a revogação da investidura que 
lhe confiara em nome da NaçãC'. 

A necessidade de ampliação das 
atribuições do poder executivo, eldgida 
peias :::ondições.da vida contemporânea 
não importa, pois, em negação do 
regime parlamentar, com o qual, con
forme ficou demonstrado, se coaduna 
e ajusta perfeitamente. 

Quero aqui fazer referência ainda 
a um argumento que tantas vêzes vejo 
invocado contra o sistema parlamen
tar, e e que, sendo êste uma criação 
da democracia de origem burguesa, 
nii o pode servir aos interêsses do pro
letariado que só podem ser satisfeitos 
em um sistema de representação de 
base econômica e sindical. Se se pre
tende cem essa inovacão destruir to
talmente a democracia, ou o regime 
em que todos, e portanto, só proletá
rios, têm tõdas as possibilidades de 
acesso, e substitui-la por um sistema 
de govêrno de classe, ou a ditadura 
proletária, é perfeitamente lógico o 
ponto de vista exposto. · 

Se, norém, o pensamento é man
ter os quadros democráticos, e pare
ce não haver dú,ida de que é esta a 
orientação atual do Brasil, não vejo 
como encontrar processo mais idôneo 
e mais eficiente para que as classes 

.operárias possam conquistar as suas 
aspiracões e alcançar as medidas e 
providências que lhes são vantajosas 
e úteis do que o que se consubstância 
no sistema parlamentar. 
O o)}erariado moderno, cada dia mais 

instruido e forte graças à democracia, 
manda aos parlamentos das nações 
mais cultas representantes em número 
que cresce de legislatura a legislatura. 
Os l)artidos socialistas c trabalhistas 
em "não noucas nacões dominam as 
Assembléiâs e não ·raro conquistam 
o ·noclcr. como ainda agora aconteceu, 
nâ Inp;laterra. As leis de caráter so
ei~~ 1 sffo sempre n!::tis nun1erosas e ga
rr,ntidoncs. As instituições de amparo 
ao p:roletnri:1do c de defesa da sua 
vid::t, saúde, educaç5.o, etc., criam-
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se por tõda parte. O regime parla
mentar está sendo, assim, na hora 
histórica que estamos vivendo, o gran
de, o maior instrumento politico a 
serviço moral e material das classes 
trabalhadoras. 
Como, pois, pretender substitui-lo pm· 

um outro que as camadas reacioná
rias, cavilosamente. arquitetaram, nêle 
encastelaram os seus interêsses egois
ticos e impediram os surtos da demo
cracia que é, e será cada vêz mais, 
a aliada natural de todos os que têm 
sêde e fome de justiça? 

Os verdadeiros socialistas, - (sou 
insuspeito para proclamá-lo, porque 
sou confessamente democrata liberal) 
--. os que na Europa e por toda 
parte, vivem :?.tentos aos interesses 
proletários, estão vendo, com clareza, 
essa face do problema, e é por isso 
que não desdenham a conquista dos 
postos parlamentares como um meio, 
o mais idôneo de que podem dispôr 
atualmente, de fazer valer as suas as
pirações. 

Não há muito, em livro intitulado 
"Nosotros, Los Marxistas", Ramos 
Oliveira escreveu: "Não é o proleta
riado quem renega ao parlamento. 
E' a hurçruezia que não tolera que a 
classe trabalhadora faça uso tão en
tusiástico das instituições democráti
cas do capitalismo". 

E a seguir demonstra que. enquanto 
as vozes socialistas estavam ausen
tes ou eram insignificantes no seio 
das assembléias, o capitalismo foi 
sempre fervoroso defensor do siste
ma parlamentar. No momento. poréL'l, 
em que o socialismo, em tôda a Su
rcpa civilizada. começou a mandar 
representantes numerosos, fazendo '10:: 
vezes maioria parlamentar. a grita 
surgiu contra o regime. sendo de no
tar que os que mais alto falam con
tra a eficiência, e prenunciam a :rise 
dos corpos representativos, são os ele
mentos reacionários, os que tirar2m 
de tais corpos todos os proveitos qu~ 
dêles podiam auferir, enquanto a êles 
nã~. tiveram acesso as vozes prole
tanas. 

O operariado não deve hostilizar, 
antes deve pres~igiar, dentro dos mol
des democráticos, as instituições 9:tr
Jamenta::-es. Que outros falem de s•n 
ineficácia, da sua verbomania, da sua 
crise,..-várias expressões de que se s~r
Yem as fôrças reacionárias, e com as 
quais hàbilmente procuram esconder 
o verdadeiro motivo de sua hostilidade 
às assembléias: -o não servirem mais 
elas aos seus interêsses, invadidas que 
estão sendo hoje, no mundo civiliza-

do. pelas fôrças novas e aguern~s à'' 
proletariado, cada vez mais instruida. 
e pujante. 

Essa, porém, não pode ser .1 lin
guagem dos proletário5 que nas demo
cracias autênticas, só podem encontrar 
legitimo amparo para suas reivindica
ções no seio das assembléias em cuja 
formação, colaborem decisivamente 
pelo seu voto e pela sua livre escolha. 

Só num regime de liberdade, que ~ o 
que implica o parlamentarismo, pode

. rão as fôrças populares, as proletá
.rias mais do que quaisquer outrlS. 
encontrar guarida e sanção para. to
dos os seus direitos. 

Os que .. tfessa rota, segura e verte4ra, 
qui~rem afastar o operário bra.;:;ileiro, 
não estão servindo à sua causa, estão 
ao contrário, procurando iludi-lo~ ea
ganá-lo. 

A idéia de liberdade tem s1cto a 
constante inspiradora de tôda a histó
ria de nossa Pátria. Na hora, cheia 
de apreensões que est2mos vivendo, 
estou certo de que não abandonare
mos, antes cada vez mais para eh 10s 
voltaremos. 

E' que o nosso lema (não fu~ire
mos à nossa vocação histórica) con
tinua a ser aquele que um grande ··he
fe espanhol sintetizou nestas palavras: 
"mas liberales hoy que ayer: mn.s ii
berales manana que hoy". 

R.<CIONALIZAÇÃO DO PARLAli.IE!;TJUllSV:O 

Conta Paléologue que um Deputado 
do Pi.emonte, procurando lisongea.r o 
conde Cavou::, fizera-lhe ver como 
a sua grande tarefa unificadora. 00. 
Itália teria sido facilitada, s-e tivesse 
a ampará-la um regime de poderes 
absolutos e discricionários. A !'é
p!ica de Cavour foi imediata e ca
!or-ooa: - "Esqueceis que, sob wn 
regime de absol•ttismo, eu não tena 
querido ser Ministro, e nem poderia 
sê-lo. Sou o que sou. simplesmente 
porque tive a fortun-a de ser um Mi
nistro constitucional. O govêrno pa.r
lam·entar tem inconven;entes, rom.o os 
outros governos: é, todavia, o melhor. 
Certas oposições podem irritar-me, 
posso repel.!-las com vivacidade, mas, 
r·cfletindo, eu me felicito de precisar 
combatê-las. porque me obrigam a 
melhor esclarecer as minhas 1déias, 
a redobrar de esforços para conquis
tar a opinião ger2.l. Um ministro ab
soluto comanda; um Ministro consti-

./ clonal tem necessidade d·e persuadir 
p?.ra se fazer obdecer. Ora, eu que
ro convencer que a razão está co.migo. 
Créde-me: a pior das Câman.> f 
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aind·a preferível à melhor das anti
câmaras". 

Cavour foi um dos maiores e.sta
dista;s d1e sua época, e sua ação cons
trutora na polftica itali.ana bem re
v-ela como, dentro do regime parla
menta.r por êle preconizado, os polí
ticos de inteligência e de capacidade 
encontram muito maiores estímulos, 
os que decorrem d·a livre crítica da 
:pública opinião, par.a o desempenho 
d-e sua missão direto:r:-a, do que nJs 
;regimes de cerce·amento da lib>e·rdaae , 
em que a colaboração do grande pú
blico não pode fazer-se sentir. Is.:;o 
nã-o quer dizer que, no seu funciom~
mento prático, o parlamentarismo 
deix•e de revelar, por vêzes, falhas, e 
f•alha,s sensíveis, que têm conco·!Tido 
de certa maneira para robrn;tece::: a 
corrente que contr·a êle se bem avo
lumad-o nestes últimos tempos,~ 

Há na,s "Democracias Modérnas", 
de Bryce, uma página em que se pro
cura d·Emonstrar o fenômeno do de
clínio das legisla.tur.a.s como uma im
posição dos tempos a.tuais, e explicar 
ao; causas que o mo.tiv·am, -entre elas 
.a ex.pa.nsão do espírito democrático 
de igualdade que está tnrnando as 
massal.l populail'es menoo respeitosas 
p.a.ra c-om as classes, das quais s·aem 
norma.lmente os legisla.dores, ao mes
mo t·empo que também estes são re
C'rutado.s ag·ora entre tôdas as cama
D•as · s"Ociai.5, mesmo entre as de mo
c esta significação. Por outr-o la.do, 
a disciplina partidária, apoucando a 
jnidativa pessoal dos repr·esentantes, 
absorvi.dos pela sua grei, e o princí
pio do sub.sídio paTlamentar, juntos 
ao . a.pa:1·ecimento de ass-embléias d·e 
outra. na.tureza, nas qua.is são discuti
düs assuntos dantes privilégio do pa.r
J.amento, fazem cDmo que tiral' do es
pü·ito público o e.ncanto que experi
mentava pelas virtudes e pelo pres~tí
g·io d-a.s câma.ras polítioas. 

Não obstant·e, Bry·ce é lev,ado a 
co-ncluir que nada melhor descob1iu 
a;té agora a ciência política do que 
a:s a,ssembléias representativas que de
vem co-ntinuar a ser o "centro vital'' 
da forma. do g·cvêTno d•smocrático. 

Outro·s escrito·res. como Geo.rges 
_ Guy Gra:nd. acoimam o parlamenta
rismo. c~ás.sico d:e s·er puramente. polí
tico, muitü individuali.sta, e preten
de.r-se soberano, no sentido em que , 
a.ntiganie.nte, o era o monarca, ao 
qual, de fa.to, o pa.rlamen:to suce.d·eu. 

E Guy Grand argumenta: "Esta
mos na épcca do industriali :mo, épo
ca na qual os problema.s ecDnômicos 
t-êm t·a.l importância. ql.J·e, diante iê-
1-es, como que se apagam os interês-

ses purame..'1·te políticos, e. a.s.'3i.m., o 
parlamen.ta.rismo não po.ct-e permane
cer com o ~eu f1ei.tio estl-jt.amente po-
lítico. " -

O fenômeno associativo, p-or .sua 
vêz, é um dos traços C<:l~a.c'.t~ristico 
do mundo novo. Estamos na era d·:;t. 
açã-o coletiva, do sindicn.lisrno, 1lo trust 
do car,tel, do a.ssociacionismo. O par
lamenta.ri;5 mo não pode, de.s.s·a manei
r·a, fur.taT-se às condiçõe.::: Ja vid-a 
nova, e r-estaJ.· pura.lllient.e poEtico. 

Fina.lmente, quando, me:·.m1.o nos 
grand,e.s Es.tadv1s, a d-emoc::acia pro
cura formas novas, embora ainda mal 
def-inid·as e impred&a.s, {1.:J. ação 
direta e do contrôlc popl<l:n, com a 
iniciativa e o rejaendmn, nP..o ::e coon-
preende que o regime parlo.;,nentar 

pretenda subtrair-se ?. es,<. n c· 'olução., 
cons,e.rvando.-se órgão da sc,r..erania 
puramente bm·guesa. 

Mas, a despeito rlêsses rc:;xtrvs que 
não afe-tam à essên::.ia. do pG:rlamen
tarismo, mas ao seu fuEcio:::. <:J. m-ento 
atual, em face das novas c:u:1dições 
da viãa social, Guy Gra;1('( concui 
que é pl-eciso nào rB})1JdisT o ncgim-e, 
mas aperfe·içoar os .seus métr:{fc-s de 
açoo: - "O r,emé<üo ao parh:cnenta
rismo está no ·seu a.})erf.c içc,;:m-en ta , 
não na sua negação, no f;Jt:i.(PJ, não 
no passado". 

Em outro ponto dü se·U esti!.<hl: " O 
que é preciso recon112C·er é 1;-;::e, no 
esta.do presente do mundo, {I pa:rla
mentari.smo, não oh.stantc .Sli fts iru:u
ficiências e suas e.sk:;itez.as, () ainda 
o me1hDl' guarcliã.o elas nuss~ .:i lil.J€1'
da;des ·~ de nossas ~splr::tçôcs d;;. jus
tiça". 

'Também K-elsen a!v.:J,; ;. G,'· , ;<.feitos: 
hoje encontra.dos 110 !" i.st.Fü!:i. f•IJJ:la
mentar, embora l'f:]): ;t.e c,<:-~.-;;,·.era-do 
falar da sua ag-o-nia, de Sl18. t :.J!•0MTO
ta, ou mesmo da sua cris e . 

Mesmo porque, do r.eu pm-.~A~· •i~ vis
ta., o parlarüent.::uir:m·o é ;:;,.til~ ·1.rn.et11te 
a única forma voerda.d:::lra de :r.saliza
ção do id-eal doemo-crátieD e, ;:;.;ra que 
a democ1·acira viva. e subsü:. i·.,t, ·i_ndi.s
pensáv.el é que o pt..rlJ.,;,n :?n !.o .r..;:> reve·
le um instrumento ::v}:Jto 8. s::,J;H/i,o dos 
p:::oblemas sociais sub·ericlos ~-·<c:}r) mo
mento histórico quE c.<:bun •. ;') J. L·,·.v;vre.s 
sa11doO. 

Keken inclin.a-~.e pelél. :;'~· ·:f'.:' i ;!lO, do 
na.rla.m·entarismo no senticto d(, ele
inento democrático. 

Assim, pleiteia uma inl-:-rv ::.~-.t \. ~1'} cada 
vez mais direta do püvo J1l1 ob:c11 le
gislativa (rejerenrllrm. inicintiv;. po
pular), contrôle do ,,~~9rc;·.;: :tl L1 nt•: pelo 
corp.o eJ·eitoral, snp:cc: .sfí.o l i;:. Ln.1Tuida
dle pa;·bment.a:r, n ?tp.:-.. ns:•. bili.;l:.l..r'&e do 
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r e)JlX·.sentante em relação ao partido 
c;;.w o elegeu e me·dida.s outras da 
me.<:~ma significação e alcanc-e. 

Po:- sua vez, Mirkine Guetzwitch, 
na.s "Novas tendências do direito cons
t. itudonal", :::t lJonta nd·o as modifica
ções que o regime parlamentar vai so
frendo através das legislações consti
tucionais mais receEtes, escreve: "Eis 
poti~que estas novas formas do parla
mentarismo, que se de·param nas no
vas <'JO·nstituições, não ~evem ser con
si\.l{;ra.das como altt:rações .do parla
m entarismo, rrw.s, ao contrário, como 
stu n.perf-eiçoamentc racionalista". E 
a seguir discrimina, um a um, os ins
t itutos que os moc'erno·s legisladores 
vão inc-orpo:rando aos textos legais no 
a i {; de a.primoramBnto da vida par
lamentar. 

Nso é oulra 3. o'Jinião d~ Joseph 
Bn.rt.11él€my, o qual. ê1 c ~ois doe mostrar 
os surtos elo antiparlamentarismo 
burguês, volt ado para Roma, e do anti
pa.rlMnentarismo proletário, inclinado 
p.<;.ra Moscou, e de analisar o signifi
cado de um e de outro, conclui que o 
regime parlamentar revelou s-empre, 
atra,vés da história, que não é um re
gim-~ estéril, e que a libe:rdade, nêle 
impJí-cita, "pode ter os s·eus incon
venientes, m as permanec.e a m-elhor 
g.ar:a.ntia dos inter·êsses s-ociais". E, 
mais incisivamente: "Se não há en
tusia~.mo em quem contempla a ins
titui:;ã-o parlamentar, para ela se vol
ta quando se a comp:ua com os outros 
regimes. Eu não falo de regimes fun
d.adoQs no emp!·êgo contínuo doQs -mé
todos·· de fôrça: por sua própria defi
nição êle.s não podem ser senão tran
sitórios. Se me volto para um lado, 
a. Câmara vale maiE. que o Sovioet; se 
me volto pa.ra o Gutro, repito com 
Ca-vour que a Câmara vale mais que 
a Anti-Câmara". 

Para B:uthélémy o que é indisp,en
sâ.Yel, no aperfeiçoament<> do siste
:fl4;. parlamentar, é melhorar os métodos 
de -elaboração legislativa, modernizan
do-os, ada Dtando-os às cDndkões no
vas qu-e o -progresso da democracia e 
a e-oonpJ.exidade cl"es·cente da vida con
t.ernporânea estão fazend·o surgir por 
tódo~ ·a parte. Também o belga H. 
Spey·er quer remodelar o parlamehta
l'i ~:. mo, diminuind·o o número de assun
t.os que as Câmaras dev·em estudar 
e resolv::.r, e a elas "'ssegurando o con
curso de corpos tecni~amente idôneos 
p ara o exame d3s m~ltérias de rnaior 
rdevância e comDl2xidade . 

Do que fi.ca ex.'J osto r ssult:1 qne a 
nl o>Clerna corrente constitucionalista, 
~- í• - '1 {Omo se refl"te r:as mais r ec·entes 

constituições e nos livros e lições dos 
grandes mestres de direito público, não 
confirma, antes nega, a tão procla
ma,da crise .do sistema parlamenta:r, 
a que s·e apegam de pr·eferência escri
t-o res rea·cionários, a serviço de in
terêss.es que não são de maneira al
guma os da demo~cracia. O que há 
evtdentemente é um esfôrço que o 
regime está fazendo para aperfei
çoar-se, adquirir novas formas com
patíveis com o espírito e com as ne
C>essidades da época pr·esente, um tra
ba];ho d.e revisãD nc. pmcessos e mé
todos de que o parlamentarismo s,e 
serve na sua atuação prática, nunca, 
porém, um desmentido ao seu signi
ficado, ao seu conteúdo lógico, aos 
seus objetivos. Racionalizando-se e 
modernizando-s-e, o parlamenta.rismo 
cada vez mais se afirma, dando à de
mocracia novos meios de açãto qu.= dêle 
fazem , em to.dos oc- novos civilizados 
e cultos , o mais perfeito instrumen
to de govêrno e de direção jamais 
ideado p-elo engenho humano. Se o 
Bra.sil pretende partici-par do côro de 
nações civilizadas e livres, s·e é pen
samento dos que o dirigem, dos que 
são r-esponsáveis pelos seus destinos 
dar ao povo brasileiro instituiçõ-es que 
lhe · asseg.ur<em tr ct,nqüilidaide e liber
dade, não vejo outro caminho nem 
outro processo que a adüção de um 
regime de plena caracterização par
lamenta-rista. 

O PARLAMENTARISMO NO BRASIL 

Os juristas e polll'.icos brasileiros C.e 
minha geração, ·JS que se prepara
ram para a vida pública depois de 
1889, estudaram '' oireito constituci.o
nal através os comPntadores da Cons
tituição de 1891, e expositores das dou
trinas constitucionais norte-america
nas, nas quais os nossos vão freqüen
temente haurir inspiração e ensina·-

. menta. 
Explica-se, assim, que todos tenha 

mos sido contagiados pelas idéias pre
sidencialistas · que adotamos, seguin
do modêlo yan7cee no solo brasileiro 
requintado no senticlo do aumento de 
fôrça e poder do ehefe do Estado, da
dos a.s n ossos prcredentes hlstóricos 
de política autorLária e personalista. 

Eu me~mo, seduzido pelos escrito-
res que se ocupa! ::~ m da carta ame_-· 
ricana e pelos OR negiristas do s~~ 
sistema, cheguei ::. me inclinar para. 
êle , e a supô-lo, n:t deficiência e un!·· 
lateralidade da m:mha cultura, ca
paz de Etssegurar ao Brasil um go-
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vêrno ao mesmo tempc, de liber
dade e de eficiêncta. 

Somente as liçõ<es da experiência, e 
a minha passagem pelos cargos p(J
blicos (Juiz, parlamentar. e presidente 
de Estado) , acomranhaãas de um< 
reflexão amadurerada sôb!'e a evolu
ção do nosso Pars e o sentido de Sthl 
história política, é que me convencc
::-am da imprati:a,)ilidade do presi
dencialismo no Brasil, impraticabih
dade. de resto, l"Pstada ir:·ecusàv~l
mente por 40 ano~ de vigência de um:1. 
Cons~ituição, teor;camente muito bo~'. 
mas contra a qual protestavam ~s 
fatos e as realidades da nossa vida 
do modo o mais constante e gritant" 
possível. 

E' que o nosso presidencia!ism:> 
como por igual o ct~s outros povos b. 
tino-americanos, degenei"ou em g·o .. 
vêrno pessoal do presidente. em di
tadura do chefe <:lo Es:ado. cujo po
der, sem os freios da fiscalização par
lamentar, somente possíveis no ou 
tro sistema, passot; a ser !ncontras 
tável e único. 

O fenômeno fo1 previsto. desde qne 
enveredamos pela~ sendas presiden
cialistas, por figuras das mais ilu~,
tres da nossa pol'r1ca e do nosso ~s
col intelectual. 

Saldanha da G:.ma, quatro anos 
após a decretação da Constituição d~ 
1891, escrevia en; "La Prensa", d~ 
Suenos Aires, estas p3la vras: 

"A forma pres'dencial. tão imprü
pria e servilmente plagiada da Ccm,
tituíção Norte-Americana. começa por 
não se compadece:- com a nossa ín
dole, nem com a nossa educação; ê 
digo mais, pela 5ua própria essênc::!. 
anula os homens superiores e neutra- . 
liza a ação fisc~ltzadcra dos parti- · 
dcs, dificulta a solução tranqüila d'ls 
crises políticas, pre~t:>.-se ao predoml
nio das camarilhas ::>essoais e, sobre
tudo, propende para a ditadura c 
para a tirania, por pouco que o che
fe onipotente do ~xecutivo se despoj~ 
de escrúpulo e nã·1 se envergonhe d<" 
corromper os elementos constitutivos ua 
fôrça pública. Quaao anos de apl:
caçã<J do sistema !êm sido mais do =IUe 
suficientes para pôr em relêvo todos 
so seus ~nconvenientes e os seus pe
rigos". 

Não era outra a linguagem de Si!
vio Romero, deis ~nos antes. em 189:!: 
"0 presidencialism.> é uma espécie de 
ditadura, nomeadamente entre os po
vos latinos da Ar.1érica, o sistem?. 

cheio de todos J> VIC>os desta c3.;;t:>. 
de moléstia polític"' 

E, ainda mais prec1so e in eis i V·J, 

Mata Machado, que fôra Presiden~e 
da Câmara das Deoutados nos al
bores do regime rcolÍblicano. e polit~
co de larga visão. ::o seu famoso m2-
nifesto em 30 de ,,:tio de 1895, end~
reçado ao povo .nineiro. dizia: "M:
litarismo per:nan~nte. revoluções r:'
riódicas, estado habitual de inquietl
ção e sobressalto. mes:::no nos period0s 
de aparente ~ranquilidade. ódios oc:• 
latentes, ora expl~cündo violentamenr.e. 
desconfiança geral, afrouxamento até 
dos laçcs de solidariedade human:·,. 
a ditaàtira legal, a pa~alisaç5.c do crJ
mércio e das ind1ístrias e de tod0 o 
progresso: a barha;·izaçãc. enfim, C:o 
País. Tais são as c.onseqüências ir.~
vitáveis, fatais, e pràticamente é':
monstradas do pre.,idencialismo". 

E' o quadro veraa.deiro, de tim." s 
nítidas e seguras. da marcha pvli
tica do nosso Pais nesses decênios 'ÍC 
regime presidencial, na antevisão de 
um político no c;-nnde, no lato se!1-
tido que a pala v~a comporta. 

Remédios para ôemelhantes male:;. 
de fundo !nstituc:onal. não particn!;c
res ao Brasil. mo:..· verificados igu:t~ 
e invariàvelmente em todos os país<'c 
latino-americanas de constituiçõ% 
presidencialistas, Mata M1chado in-
dicava-os já naqt.<~h documento: .. ;;;,, 
a única porta dt' s:1.lvação para <:1. 

nossas cara Pátr;o. a República Fe
derativa Parlamentar; unamo-n•.t>, 
pois, todos aq•Iê!es que estivermos 
convencidos da n~<>essidade imprescin
dível de constitUir J)ara nós e para 
nossos filhos uma Pátria livre e f.e- . 
liz; e desfraldemr;e amplamente '" 
auras livres das n~ssas montanhas :t 
bandeira do parlamentarismo, e :c 
sombra abriguem-"e todos os que ·'~ 
convencerem de que elevemos sacrif~
car tudo. neste m<)mento. para arr~ n
car a Pátria do abismo, que já t<:-~1 
tragado tõdas as Repúblicas iatin:<< 
do novo mundo, c presidencialisrr:o. 
Reunamo-nos so::> essa bandeira ., 
que desejamos do.-mir tranqüilameú'·' 
o último sono sem levar para o ::::. 
muiõ a convicção de deixannos ;:,s 
nossos filhos em um país perpétt.<.?.
mente convulsionado, sem direito;;;. ~,;:!1 
liberdades e sem catria". 

A verdade tôda :nteira esta V3 e .:s tá 
naquelas palavras h:i mais de meto 
século escrits.s p~lv político mineiro. 
<las quais se evidencia. que retorn~.·.--
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::nos ao regime parlamentar não re
;3~enta um recuo, antes importa o 
:·etomar do fio normal de nossa evo
~ução polltic:;, sempre norteada em u:n 
.sentido cads vez mais liberal, in
::ompativel com· o !>residencialismo. 

E as conseqüêr..cias da impensada c 
~=ela adoção do sistema norte-am"
Iica.uo em nessa Pátria podem se~· 
"·esuntidas nas trê3 seguintes, qual 
delas Illil.is funesta para os nossos ctes
ti•os de povo liné:: 

e) acabamos ;:om os esboços de 
partidos pcliticos. aue o parlamen.::
rlsma virü1.a forms.ndo e que, revezan
do-se no poder, ao influxo das muta
ç_õ~ da. op!niõc pública, nã.o permi
uam os despotismos governamentais 
comuns no ?residencia!ismo, e em 
seu lugar institufmos o partido ún:co 
e de irrestrito apoi~ ao govêrno: 

b) afastamos das funções públicas, 
:notadamente das Assembléias, os 
homens de inteligência e cultura que 
nelas nE.o encontraram mais campo 
nem repercussão para as suas pala
vrM, por brilhantes e autorizadas que 
fõsse:n; 

c) p~·cvoca~os revoluções sõbre re
voluções, uma e mais em cada quà
drierüo, · pois a revolução é a única 
fO!'..n.a pela qual o povo, no regime 
.preSidencial, pode dar expansão aos 
seus ideais e derrubar os governos 
que não traduzem mais as suas aspi
rac;>ões e os seus anseios. 

Para êsse último ponto quero in
vocar especialmente a atenção ãe 
todos os nossos verdadeiros patriotas. 

O presidencialismo na América do 
Sul é a revolução continua e perma
·t}enie. E' um regime rígido, sem fle
:Xih!lidades, sem âncoras e supor
t~s p:?.ra os direitos do povo que fica. 
nmarrado por prazo fixo a um go
vernante determinado, ainda que êsse 
goverr..ar.te demonstre por atos ine
quívocos, que não está servindo aos 
interêsses da coletividade. 

A história de tõda a América La
tin'l. presidencialista é disso a cabal 
colifirmação. 

Presidencialismo e revolu~ões são 
t.êrn10S que no nosso continente an
dam sempre de mãos dadas; e tõda 
-;ez que do presidenciali'lmo nos afas
tamos a paz e o sossego penetram em 
nos.sa.s .terras. 

O Brasil só f oi pacifico e tranquilo 
-enqu=to foi parlamentár, e o Chile, 
d~sde Balmaceda até o primeiro go
verno de Arturo Alessandri, isto é,_ 
110 período aureo do seu sistema par-

lamentar, não conheceu revoluções, 
o que levou Joaquim Nabuco a -pro
clamar que "um e outro govêrno 
eram exceções genuínas na Amé
rlca do Sul, saliências da terra fir
me entre ondas revõltas e ensan
guentadas". 

Mirkine Guetzewltch caracterizou 
com exatidão as conseqüências fatais 
do presidencialismo em nosso con
tinente nas seguintes palavras lapi
dares: 

"A anarquia ou a ditadura, tãis são 
as duas alternativas essenciais do 
regime presidencial na América La
tina. E uma das causas principais 
da instabilidade política da América 
Latina é precisamente a existência 
dêste regime presidencial. E' justa
mente êste "poder forte" ·que é a 
causa da instabilidade. Nas circuns
tâncias especificas da América La
tina, todo "poder forte" significa di
tadura, e todo enfraquecimento dês
se poder acaba na anarquia. O dra
ma do regime presidencial. não se 
apoiando sôbre a opinião pública, de
senrola-se desde um século na Amé
rica Latina". 

Aqui cabe indagar por que em 1891 
abandonamos o sistema parlamen
tar. que tantos anos de paz e tra
balho construtor nos proporcionara, 
para enveredarmos pelo presidencia
lismo, que tão mal estava provando 
nos demais países latino-america
nos. 

Por que preferimos um regime que 
a Europa não adotara, quando tôda a 
no~•<>. C\\ltura política se abeberava 
em fontes européias. sobretudo fran
césas e inglêsas? 

Já em outra poi:tun!dade toinei em 
consideração essas interrogações, a 
que respondi do modo que a seguir 
resumidamente reproduze. 

A nossa tradição era · nitidamente 
parlamentarista, embora o nosso par
lamentarismo fôsse·praticado com as 
imperfeições naturais e explicáveis 
em urna Nação nova, que apenas co
meçava a se ensaiar no govêrno de 
si própria. 

Por outro lado, até 1891, não havia 
no Pais uma significativa corrente de 
opinião, na imprensa, na publicistica, 
entr.e os políticos ou intelectuais. 
preconizando as excelências e virtn
des do presidencialismo. 

Era assunto parcamente abordado, 
e pelo qual pouquíssimos manifesta
vam inclinações ou preferêhcias. 
Também as vizinhas nações sul
americanos, que haviam CQ!Jiado o 
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nresidencialismo e~õadunidense, não 
· poilla.m aconselhar-nos pelo exemplo, 

a seguir a mesma trilha, de vez que 
viviam convulsionadas, presas de 
constantes pronunciamentos, motins e 
revoluções, a indicarem claramente 
que as instituições adotadas não 
eram de molde a gerar a paz e a 
tranquilidade de que carecem os po
vos, como os indivíduos. 

Igualmente não é possível afirmar 
que o nosso passo no sentido presi
dencialista fôsse uma fatalidade, uma 
imposição da nossa evolução poli ti
ca, porque o que se verifica por tõ
da a parte é a marcha do presiden
cialismo, ou, por outra:, do govêrno 
pessos.l para o govêrno parlamentar. 

O de que eram acusadas as insti
tuições derribadas em 1889 era justa
me:-Jte o permitirem uma larga mar
gem ao poder pessoal do imperante. 
Assim. logicamente, o que devera ter 
sido feito era alargar o poder do 
parlamento, dar-lhe cada vez mais o 
prlma.do político na vida brasileil·a. 
ll:sse é o sentido da evolução das na
~ livres, essa devera ter sido á 
nossa o;·ientação. Fizemos o contrá
rio. Queixávamo-nos do poder pes
soal e o legalizamos, instituindo um 
presidencialismo que, ultrapassando o 
norte-americano, enfeixou nas mãos 
exclusivas do chefe do poder exe
cutivo, eleito por prazo certo, tôda a 
vida politlca e administrativa. do 
Pais. 

Rlpertrofiamos o poder executivo; 
os demais poderes passaram a papel 
secundário e subalterno, sem decisiva 
significação no cenário da vida- na
cional. 

Mas, perguntar-se-á., se a nossa 
tradição não era nresldencialista e 
se não havia no :Pais uma corrente 
de opinião em tal sentido, se o exem
plo das nações vizi:i:i!ias do continen
te não nos indicava o caminho que 
esMlhemos, se a evolução geral dos 
pOvos li'Tes é em sentido diverso do 
que eeguimos, por que nos fizemos 
presidencialistas? 

Medeiros e Albuquerque, no livro 
que publicou há mais de 30 anos e 
que naturalmente foi reeditado com 
o titulo - "Parlamentarismo e Pre
sidencialismo no Brasil". - atribuiu 
? !ato a duas causas - o desejo de 
ll!ll~, de copiar as instituições nor
t-e-americanas, que para nós passa
ram a ser o grande modêlo e a in
fl~ncia _ do elemento positi~ta. que 
fo1 oons1deráve1 no seio da nossa As
se-mtlli'ia Constituinte, não tanto pe-

lo número, quanto pelo vigor comba
tivo dos que o formavam. 

Sabe-se que o positivismo preconi
za a ditadura científica e é acerrimo 
inimigo do que convencionou chamar 
a anarquia parlamentar. 

O presidencialismo avizinha-se ae 
certa maneira, embora com as imper
feições peculiares a um regime apa
rentemente democrático, da ditadura 
que o positivismo idealiza. Daí a ue
ferência que os nossos positivistas de 
1891 mostraram pelo sistema presiden
cial. 

De outro lado, o prurido de imita
ção da Constituição norte-americana 
contagiou por muito os elaboradores 
da nossa Constituição. 

Nos expositores do direito america
no é que os nossos constituintes, qu~ 
maior influência tiveram em 1891, be
beram ensinamentos. 

Os progressos e avanços dos Esta
dos Unidos exerceram então verdadei
ra fascinação sõbre o espfrito dos 
nossos dirig<mtes. 

Não copiamos somente o federalis
mo da carta americana. transforman
do as nossas antigas Províncias em 
Estados Unidos. Fizemos mais: qui
zemos também ser presidencialistas. 
esqueddos de que o presidencialismu 
na Norte-América tinha causas his
tóricas que aqui não existiam. 

Medeiros e Albuquerque demonstrou 
que nos Estados Unidos o regime pre
sidencial foi a adaptacão a uma nação 
republicana, com o mínimo de modifi
cacões. de um re.gime colonial, em que 
o éhefe da colônia era um represen
tante do poder absoluto do rei. 

Ca.I"trário à nossa história e ao nosso 
passado. tendo prova-do pessimamen
te em tôda a América Latina, surgin
do nos Estados Unidos como uma rlm
ples modalidade republicana do abso
lutismo governamental. o presidencia
lismo jamais se adantou às nossas con
dições ou se ajustou à nossa vida polí
tica, orientada desde os seus primór
dios em um sentido liberal e demo
crático. 

O próprio Ruy Barbosa. principal' 
autor da Constítuicão de 1891. e. como 
tal, responsável direto pela. lm'Portação 
presidencialista, escrevia em 1920 estas 
palavras, nas qua!s revelava. clara e 
expressamente a sua condenação ao 
sistema que, em nosso Pa!s, estava 
conduzido ao govêmo todo poderoso e 
irresponsável: 

"Essa intransigência em que o nosso 
mundo politico se abraza pelo sistema 
presidencial. neE'ando pão e l).gua a 
qualquer traço de ensaio das formas 
parlamentares, não se origina, real-
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mente, de nenhum dos motivos assoa
lhados, não tem nascença em condi
ções de ordem superior, não vem de 
que os nossos polfticos bebam os ares 
pela verdadeira prática republicana. 
Não, senhores. Pelo contrário, o de 
que se anda em cata, é só da irres
ponsabilidade na política e na admi
nistração. Na irresponsabilitiade vai · 
dar, naturalmente, o presidencialismo. 
O presidencialismo, senão em teoria. 
com certeza pràticamente, vem a ser, 
de ordinário, um sistema de govérno 
irresponsável". 

Como o fizera Ruy Barbosa, outras 
grandes figuras que o regime presiden
cial t:rouxera à tona para a direcão 
de nossa Pátria, estão abandonando 
as fileiras a que pertenceram como 
soldados fiéis, convencidos, diante r.a 
lição da experiência, da impraticabili
d!!d~ do credo de que eram legio
narros. 

Q:~ero aqui referir-me expressamen
te a Borges de Medeiros, a quem já 
chamei certa vez. em face de um seu 
projeto de Constituição Brasileira, ..1m 
egresso do presidencialismo, tal o vi
gor com que lhe apontava os destem
peros nestas palavras incisivas: "0 
presidencialismo brasileiro, sem frews 
nem contra P€sos eficient-es, já em ,eus 
primeiros dias. degenerara em um r e
gime de govêrno unipessoal e dita
torial. Nin~ém que examine. sem 
preconceitos o passado nacional deixará 
de reconhecer quanto contribuiu n:t 
degeneracão progressiva do govêrno 
presidencial para os êrros e crises. 1ue 
vêm atormentando a República duran
t-~ os seus 44 anos de existência, a 
mor parte dêles transcorridos sob di
t:aduras legais e extra-legais". 

R-esta que retomemos a larga estra
da da liberdade que o parlament:aris
mo traçara na m01~arquia, e cujos 
apeifeiçoamentos cabe aos republica-
nos levar a cabo. -

A grande causa está agora sob a li
derança de um republicano da mais 
pure. estirpe, Raul Pila, ajudado por 
uma valorosa pleiade de idealistas. 

Conseguiremos vencer a nova e •an
ta cruzada liberal? 

Se assim acontecer, estou certo de 
que teremos pre:;tado à nessa PâtTia 
o maior e o mais benemérito dos ser
viços, pois_ com ésse p:!sso terá sido 
pôsto por terra o regime presidencial 
que tanto mal nos tem causado e que 
Gabriel Alamor, nas Côrtes Consti
tuintes da Espanha, considerava, :em 
iustificada razão, "a mais funesta fon
te de tirania". 

De mim, e como republicano e libe
ral, mais liberal ainda do que republi
cano. confesso que os meus votos são 
para que triunfe a grande causa, pois 
antevejo depender desse triunfo o 
nosso retôrno ao regime de liberdade, 
que, na frase c!e C!'oce, não é, niio 
pode ser o passado, mas sim o futuro 
da humanidade, conceito que G€org,;s 
Guy-Grand ·reproduz nest:as palavr::ts 
plenas de verdade incontrastâvel: ''la 
Ziberté est devant naus, non derrie
re. Elle est à conquérir. non à ou
blier". 

O SR. OSóRIO TUIUTI 
Sr. Presidente, peço a palavra, -p;~:-a 
apresentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTI!' - Tçm <: 
palavra o nobre Representante. 

O SR. OSóRIO TUIUTI 
(*) Sr. Presid-ente, Srs. Constituin
tes: tenho a honra de encaminha!· 
à Mesa o seguinte requerimento: 

(Lê.) 

Sendo hoje "o dia do colono", .fe
riado estadual, instituído no Rio 
Grande do Sul, por Decreto número 
5 .591, de 23 de maio de 1934, re
queiro a V. Ex. a que s-e digne man
dar consignar em ata um voto de 
congratul:llções com o govérno da
quele Estado, pela passagem de mais 
um aniversário dessa magna <lata. 

Outro:;sim, solicito que V. EX:. a 
haja por bem dar conhecimen.to 
dêsse ;:oto de ccngratulações à Sua 
Excelência o InterYentcr Federal no 
referido Estado. 

Nest-es têrmos. 
P. D. - Osório Tuyuty. 

Rio de Janeiro, 25 de julhc de 
1946. 

Aprovado. 

O dia 25 de julho foi consic!.:rat::o 
pelo Govérno do Rio Gcande do Sul, 
em 1924, Decreto 11.0 5.591, de 23 
de maio, feriado estadual e '·c dia 
do colono". 

Nésse dia comemora-se o f€':l!lldo 
trabalho de todos os colonos, não só 
os. indígenas, como aquêles que apor
taram ao Brasil, colaborando em sua 
grandeza e prosperidade. 

Recorda-se, nêsse dia, a coloniza
ção dos aborígenes, nos recuados 
anos de 1626 a 1750; a portuguê6a. 
de 1719 a 1824 e a mista, de 1824 a 
1935. 

( •) - Não foi revisto pelo ora.aor. 
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No meu Estado, nunca é demais 
rel-embrrur as "Reduções Jesuíticas" 
da zona d-o Uruguai e do interio:-, 
em número de 24o ao todo, s~:n;:>:·e 
mal-ogradas. 

Tralr.?.lho hercúleo dos padres je
suítas que chegaram a aldear JOO.GüO 
ín-dios. 

Em 1750, as 7 reduções São Miguel 
São Nicolau, São Luis, São Borja, 
São Lourenço, São João e Santo An
gelo ainda contavam 40.000 aborí
genes, que jã se bastavam a si pró
nrios e ex;Je>: tavam algo para o Rio 
da Prata. . 

Quanto à colonização portuguêsa, 
Eó em 1737 foi fundada a cidade de 
São Pedro do Rio Gran•de, hoje Rio 
Grand·e, mais àe 200 anos após o 
desoobrimento do Brasil. 

Sempre a dificuldade de acesso ao 
litoral sulino, sempre a barra, bar
rando o progresso do Rio Grande. 
Os primei:os colonos portuguêses en
traram em meu Estado, por Santa 
Catarina, pelo Pôrw de Laguna. 
Eram éles em número de 30. 

Lutas memoráveis travaram os 
portuguéses, na sua maioria açoria
nos. Extenderam-se bravamente pela . 
imensidão das campinas e concen
traram sua atividade na criação do 
gad-o. 

Tange::Jdo os rebanhos inumeráveis 
e bravios, sofrendo e morrendo, de
ma:reara:n as lindes meridionais da 
Pátria Brasileira, em que V1na1n, 
m.si.s tarde, fazer sua prosperidade 
filhos de out:-as terras. 

Até então, os imigrantes eram ou 
portuguêses ou africanos, V€ndidcs 
como escravos. 

Com a vinda da Côrte para o Bra
sil, já e.."n 1815, mud-ou-se o pano
rama. 

E:l! 1818, foi ensaiada a fundaç.lo 
da oolônia Nova Friburgo, aqui no 
Rio, com suiços, alemães e francê
ses. 

Logo após, foi escoL'lida a provin
da. do Rio Grande do Sul para ZC'.!3 
colonial. 

Os pe-ríodos principais da co!oniz.l
ção do Rio Grande podem ser assim 
divididos, segundo diz o major Leo
poldo P-et!y, em excelente monogra
fia, mandada publicar pelo Centro 25 
de Julho: 

ll Imigração alemã 0824 a 1870) . 
2) Imigração italiana (1871 a 1889) . 
3) Imigração mista (1890 a 1~5) . 
A prlnléra leva de imigrsntes ale-

mães chegou a São Leopoldo no dia 
25 de julho de 1824, fazendo hoje. por
~anto, precisamente 122 anos. 

Eram em número de 43. 

50 anos depois, os alemães eram e::n 
número de 22.000. Hoje, alemães e 
descendentes orçam pelos 500.000. 

A imigração italiana. iniciada em 
1871, já em 189~ atingia a 68.000 imi
grantes. 

Nos primeiros anos da República. 
tivemos a afluência de grande número 
de imigrantes, calculados em 100. COO 
até 1912. 

Hoje. teremos. aproxima·damente, no 
sul: 
Alemães e descendmtes ..... . 
Italianos e descendentes ... . 
Slavos e descendentes ....... . 
Diversas nacionalidades 

510.000 
405.000 
120.000 

60 000 

1.095.000 

o Sr. Aureliano Leite - V. Excia. 
disse 405 mil italianos e descendentes? 

O SR. OSóRIO TUIUTI No 
Sul. 

o Sr. Aureliano Leite - No Rio 
Grande do Sul? Italianos e descenden
tes cu só italianos? 

O SR. OSóRIO TUIUTI - Italia
nos e descendentes. 

O Sr. Aureliana Leite - E' muito 
pouco. 

O SR. OSóRIO TUIUTI - E é cal
culo aproxi·nado que inclui os descen
dentes. 

Sr. Presidente. Srs. Constituintes. 
Não é possível, nos curtes limites des
te discurso, falar sôbre as dificuldades 
com que lutaram êsses bmvos povoa
dores do Brasil que vinham buscar 
fortuna, mas também forjar su2. gran
deza. 

Primeiro, era a penosa viagem. su
jeita a tôda a espécie de acidentes. 
inclusive naufrágios. Em 1828, um 
grande navio de imigrantes gastou. em 
viagem, 10 meses do pôrt-o de Bre
men à cidade do Rio Grande. Logo 
após, eram as lutas para a instalação. 
Por fim, adaptação ao meio. 

A persistência, a vontade de Yencer. 
tudo superou e hoje temos progresso 
rtal em vasta área do Rio Grande do 
Sul. desdobrando-se na agricultura. nas 
i:ndústrias, em diversas profissões, !!O 
comércio e nos meios de transporte. 

A colonia alemã expandiu-se pelos 
hoje prósperos municípios de Sã.o Leo
poldo, Nova Hamburgo, Taquara, São 
Sebastião, Montenegro, Estréia, Lagea
ào. Venâncio Aires, Santa Cruz. Ijul1i, 
sãO Lourenço, Serro Azul e Nova. Wür
temberg. 
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SOmente nessa região contava, em 
1934, 6. 066 estabelecimentos indus
triais e 3..266 estabelecimentos comer
ciais. 

A colonia italiana dominou Caxias, 
Nova Trento, Farroupilha, Ga.ribaldi, 
Antônio Prado, Alfredo Chaves. Pra
ta, Guaporé, Encantado e tem flores
centes núcleos em vá."'ios outros pontos 
do Estado. 

Como se sabe, é notável o progres
so religioso, cientifico, artístico e cul
tural das duas mais importantes co
loni3S sul riograndenses: a italiana e 
a alemã. 

E' dever de justiça citar o grande 
cuidado que as colonias têm manti
do na assistência médica e hospitalar, 
fruto de sua exclusiva iniciativa. 

Pela sua muito maior antiguidade 
e pelo seu pendor natural é de ressaltar 
também a grande cooperação que o 
colono alemão e descendentes têm 
dado ao serviço militar, desde os tem
pos mais recuados. 

Assim, poderiamos citar sua coope
ração na guerra Cisplatina, de 1810 a 
1828: na Revolução Farroupilha; na 
guerra do Paraguai; na revolução de 
93 e em tõdas as comoções intestinas 
por que tem passado o Bra.sil. Nêsses 
movimento-s armados houve sempre 
imigrantes e descendentes que se des
tacaram, principalmente alemães ou 
de origem, cujos nomes se vincularam 
definitivamente aos fastos da vida na.
cional. 

Os Niderauer, os Bormann, os Mill
lflr, os Klinger, os Wiedmann e outros 
ta.ntos se encontram, a cada ·passo, 

. em cada página da história do Brasil. 
Seria ocioso repetir, aqui, o que deve 

a Nação Brasileira à cultura e à. 
cooperação germânica, pois é verdade 
que se acha n~ conciéncia nacional. 

A lista de cientistas, professores, n:ti.
lite.xes, técnicos e industriais alemães 
seria inumerável. A galeria dos natu
:-a.listas . é seleta e multiforme nos 
!IUI.!s "dilatados dominio.s do saber hu
m.smo''. 

SUIPreendemos, a cada passo, vá
rias investigações na geoLogia, geogra
fia, etnografia, flora, fauma, ciências 
administrativas, econômicas, sociais, 
a..-tes, indústriá.s, comércio e tõdas as 
va.tiadas atividades em que se podem 
a.plicar a inteligência e o saber. 

& . Presidente. Srs. Constituintes. 
Sempre houve cordialidade e simpa

tia entre oS im.i,"'antes e os bons bra.
sileiros. Daí, o pr~ ininterrupto 
de tõda a região do sul do Brasil. 

Ressalto, aqui, :unaa, que o dia d-e 
colono, no Rio Grande do Sul, é exa
tamente o dia em que chegaram àque
le Estado os primeiros imigrantes a-le
mães. 

Justa homen:>cgem é prestada ao be
nemérito colono alemão - grande, si 
não o maior fator do rápido pr~es
so sulino. 

Desejo encerrar estas minhas ligei
ras considerações, citando passager.s 
ele um notável discurso, modêlo de 
limpidez de linguagem e elevação d<: 
conceitos, proferido em 1924, pelo ilus
tre e venerando chefe republica.no Dr. 
A. A. Borges de Medeiros, quando 
presidente do Estado: 

.. 

"Ccm!)areço a esta solenida.de. 
dizia Sua Ex. •, não por cumprir 
apenas banal dever de cortezia, 
oficial ou convencional, mas pre
cipuamente com o fim de associar
me, na plenitude do coração e do 
espírito, a<l culto edificante que 
rendeis à memória de vossos all.
tepassados e à Pátria Nova, que 
lhes guarda as cinzas veneráveis 
com o mesmo amor maternal com 
que distribui a sua prov1dência 
moral e material a todos qua:e.tos 
nascem ou vivem no seu selo fe
cundQ. 

Não é bastante contemplar e go
zar, nesta hora, os frutoG do la
bor germânico, por maiores que 
sejam, para uma justa a.preciação 
e medida da influência dessa co
lonização na economia e grnndeM 
regional. 

E' mister, para tanto, remontar 
às suas origens e, através da. his
tória, acompanhar a sua corrente 
evolutiva, em meio das flutuaçôes 
e peripécias que caracterizam os 
tempos anteriores à primeira me
tade do século dezenove. 

Corria a me:io o ano de 1814 
quando a primeira leva de 198 co- · 
lonas alemães veio estabe~·se 
na a.ntiga e decadente real feito
ria do linho cânhamo, às ma.rger.s 
do Rio dos Sinos ... 

Sua Ex. •, em frases lapidares, de;;
creve então os pampas Rio Grandemoos, 
a atividade pastoril dos açorian~ de
dicados à produção rem~mera.dora das 
carnes e do:; couros e diz: 

"Em conta.cto com uma popula- · 
ção, que em 1822 já excedia de 
100.000 habitantes, só aos suaa qua
li<iades intrinsecas poderiam eoas-
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ti:cuir uma barreira à dispersão e 
à assimilação de outros usos e 
costumes. 

--~ ---••• o ••• o • o •••••• o ••••••••••••••••• 

Os colonGS não traziam a únicJ 
ambição de explora-r a terra uber
:i::na, grangear a riqueza e o beir. 
estar. Mo;ia-lhes o ânimo outr·?. 
:?..spiraçá<> mais nobre e era a de 
·se vincularem ao S<Jlo que vinham 
habitar, pelos laços mais fortes e 
:na.is puros da fé e da cidadania. 
Queriam ser logo os filhos adoti
""OS desta nova Pátria e. como 'bra
sileiros por eb viver e trabalhar. 
participando das suas ;icissitudes. 
Semelhante fato, quando a nacio
nalidade atravessava a fase de 
sua organização politica, prenhe 
<!e L"lcertezas e duras lutas, é de 
alcance singular e motivo hastan
te para que lloj e se bendiga a 
feliz inspiração que, nos primordio~ 
da nossa independência, n<:s trou
xe a colaboração do elemento ger
m.ân:ico''. 

Era o que til:.i~ a dizer. <Muito 
bem; muito bem.) 

O SR. PRE.">IDENTE - Senhores 
Representantes, achando-se na Casa 
o Sr. .José Machado Coelho de Cas
tro, Suplente de Deputado, eleito pe
lo Partido Social Democrático, no 
Estado de São Paulo. a fim de subs
tituir o SI'. Cirilo .Júnior, licenciado. 
convido os Srs. 3. 0 e 4. 0 Secretário> 
para introduzirem S. Ex.• no recin
to. 

(Comparece S. Ex.a e presta o 
compromisso regimental.) 

O SR. HUGO CARNEIRO - Se
:nhor P!"esidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. HUGO CARNEIRO ('i 
r Pela ordP.m l - Sr. Presidente, no 
Expediente da sesão de ante-onten-. 
foi feita apenas referência a uma 
carta do ilustre sociólogo cearense. 
ex-Deputado Sr. Xavier de Oliveira. 

. que, pela sua alta relevância e pelos 
conceitos de oportunidade nela ex
pressos, df'sejo que a Assembléia to
me conhecimento dêsse documento. 

A carta a que aludo constitue bri
lhante defesa da tése que eu, cbs
cUTamente. venho defendendo aqui. 
pela. manutenção e pela criação de 

(•) Não foi re·•->to pelo orador. 

novos territórios federais. E' ela -lo 
seguinte teor: 

"EY.mo. Sr. Senador Fernando 
ele Melo Viana, DD. Presidente 
da Assembléia Nacional Consti-
tuinte: 

Perdõe-me V. Ex.• a insistên
da no assunto; e permita-me que 
volte à sua presença, reconhecen
do no Sr. Presidente a mais alta 
expre~siio dessa uugusta Assem
sembléio.. sem dúvida, o mais ele
vado poder político da República 
nêste grande mor!lento que vive
mo~. Faço-o como simples cida · 
dão àe uma àemocracia; e cor-1 
uma só credencial, que outras 
não <~s possúo: a ae autor do 
projeto que mandava criar sete 
novos Estados em nossas Fron
teiras. os quais, ora, se concreti
Z:lm nos Territórios Federais, sá
biamente, previdentemente, pa
triéticamente. localizados nela:;: 
e projeto ql\e fiz presente a uma 
das Comissões da última. extinta 
Câmara Federal. em 9 de outu
bro de 1936. 

Poderia acrescentar que fm, 
também, o autor de uma tesr. 
apresentada ao Décimo Con~es
so Brasileiro de Geografia, s'iige
r:indo a idéia da criação de ma1:; 
dezesscL~ - Estados Mediterrâ
neos - e tese que foi aceita, 
analizr.da e discutida, principal
mente. por três ilustres brasilei
ros. egrégios membros daquele 

certame. os senhores brigadeiros 
Lisias Rodrigues, seu telator es
pecial, Fábio de Macedo Soares 
Guimarães, relator geral, e o Mi
nistro .João Severiano da Fonse
ca Hermes, presidente da Comis
são respectiva, _os quais foram 
todos acordes em considerar de

vidamente o tema, bem como que 
o trabalho fôsse publicado, na 
integra, nos Anais daquele gran
de conclave nacional presidido 
pelo eminente Sr. Embaixador 
.Josê Carlos de Macedo Soares. 

A nação tem os olhos fitos em 
sua nobre Constituinte; e netl 
deposita inteira esperança para a 
solução dos seus mais altos e an
gustiantes problemas, nesta gran
de hora que vive a humanidade. 
Dentre ésses. e a julgar pel1l. im
portância que lhe atribuem as 
~andes nações do mundo, ne
nhum sobrepuja aos que se pren
dem às questões ligadas à terra 
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e ao seu povoamento. Pode-se di
zer que, desde todos os tempo>. 
as guerras entr.c as nações. ge
ralmente, são contingentes de um 
simples problema de demografia, 
en1 função da produção agrícol2 
e industrial dos povos. Deixando 
de lado a Europa, onde a ques
tão inclui ainda, as guerras de 
conquistn. atenho-me ao assun
to, especialmente. unido às con
dições próprias dêste Hemisfério. 
principalmente, nos Estados Uni~ 
dos da América, na República 
Argentina e no Canadá. Assim, 
pois, quero afirmar que os paíse~ 
imigrantistas do mundo, na hom 
atual, têm as vistas dirigidas pa
ra a grave questão do povoamen
to de suas terras, objetivand<:> 
awnentar e fortalecer as respec
tivas nacionalidades. O mundo e 
muito especialmente a Europa, 
marcha para o super-povoamen
to; e isto se verüica, justo, no 
momento em que as reservas 
territcriais da Norte-América es
tão a esgotn.r-se; e quando os 
grandes países e as grandes pos
sessões que integram o Império 
Britânico, certamente, vão passai 
a ser privativas dos povos de lín
gua ing!êsa. 
Donde concluir, fàcílmente, que 

os países la tino-americanos serão 
o receptáculo para o escoamento 
da super-população européia, já 
que as terras petrolíferas do Ori
ente Médio não se prestam para 
um povoamento intensivo, visando 
a agricultura, e parecem estar 
destinadas a ser o teatro do pró
ximo conflito mundial; com o ins
trumento satânico do átomo desa
gregado, entre os atuais três pon
tos cardeais de mundo civilizado: 
A Europa Ocidental, a Comuni
dade eslava e o Continente ame
ricano. 

O simples enunciado desta possi
bilidade parece fazer abalar os 
próprios allcérces do planeta. 

Fiquemos, pois, aqui mesmo pela 
América, onde, já de agora, a Re
pública Argentina se prepara para 
rec.eber 25 milhões de europeus, 
collmando saturar seu rico terri
tório com a cifra de quarenta mi
lhões de homens, como assim ·o 
prevê. em sua visão de estadista, 
ê~se ilustr~ homem público argen
tmo, que e o Sr. Embaixador Don 
Miguel Angelo Carcano; c cuide
mos sériamente dêste grave pro
blema de nossa sobrevivência. 

E bem meditemos um instante 
em que o grande pais do sul tem 
feito o seu povoamento, e consti
tuído a sua forte nacionalidade, 
com uma política imigratória, ine
gâvelmente, realizada em condi
ções apropriadas c com orient-a
ção eugênica e sócio-administra
tiva muito superiores à nossa. 

De começo, sua divisão territo
rial e política, até. 1943, antes da 
criação dos nossos atuais Terri
tórios, era mais racional que a 
nossa: Quatorze Estados e dez 
Territórios, p3.ra um espaço vital 
quatro vezes menor e, igualmenre, 
para unaa população, numérica
mente, mais de trt:s vêzes inferior 
à nossa. 

Eis, pois, como aqui me ani.:no 
a repetir a essa augusta Assem
bléia o que iá lhe afirmei em ou
tra oportunidade: 

"Dividir é povoar; e povoar é 
civilizar. Ou nos dividimos, para 
nos povoarmos bem, e nos consti
tuirmos em uma nacão forte; ou 
não poderemos supórtar o cho
que intercontine!J.tal inerente à 
época atômica, que já começa
mos a vi ver". 

Os Estados Unidos da América, 
de extensão territorial igual a 
nossa, têm 48 Estados; os Estados 
Unidos Mexicanos, cinco vêzes me
nor do que nós, têm 27 Estados 
c 3 Territórios, além do seu Dis
trito Federal; e a França, eterna 
e gloriosa, do tamanhc de Minas 
Gerais, está dividida em 87 De
partamen~os, seguindo, assim, o 
pensamento do :reu grande côrso, 
que fói, também, o seu maior gê
nio guerreiro e político de todos os 
tempos: 

Um grande país, compoi'tc de 
pequenos Departamentos. 
_Vinte e .cinco anos de consagra

çao ao es;;udo desta fundamental 
questão, eminente_mente _.nacional; 
tendo por duas vezes dela tratado 
de outra alta tribuna - a da úl
tima extinta Câmara Federal -

me dêem a "vênia" para dizer a 
essa aug~ta Assembléia, que a 
nossa redhisão uolitica e territo
ri~l, nesta hora; é um têma que 
nao pode estar ausente da agenda 
de uma Constituinte brasileira. 

Estou com esta convicção em 
tal segurança, que não tenho dú
vidas em manifestar ao povo do 
meu pais o fundado receio que 
me assalta de que, se, acaso, essa 
augusta Assembléia persistisse no 
propósito de extin;uir os Terri-
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tórios, ora criados, e por cuja 
eltistência a nação esperar-á. mais 
de um século, possivelmente, teria 
nraticado um ato capaz de acen
der o facho da guerra civil no 
Brasil. 

E isto, mais que um crime, se
ria um erro político irreparável, 
:::to arguto, penetrante pensamen
to de Talleym:nd. 

Nesta altlJ..ra ào pensamento na
cional em face dos Territórios. 
qu~. ora. já integram o Estado 
Brasileiro, não se pc de sequer 
admitir a possibilidade do desapa
recimento de un1a só àaquelus fu
turas U1üdades da Federação. Tal 
ato dessa augusta Assembléia se
ria havido, pela nação, como um 
retrocesso de cem anos na evolu
ção politic~, social e econômica do 
país. 

Sim: nesta hora, o lema de nossa 
bandeira não pode ter outra maior 
tradução do que a que lhe signifi
··ue o "slogan" nacional preso à 
iua evolucão socio-política: 

r.o - Dividir, racionalmente, os 
nn~sos gvn'1des Estados: 

2.0 - Povoar. eugêuica e equi
tativamente, as nosas terras devo
lutas: 

3.0 - Fortalecer ao máximo os 
vínculos consanguneos da nacio
nalidade. 

Não! Essa augusta Assembléia, 
jamais, negará a nação, que ê ela 
própria, em sua essência e 
suhstàncb.! 

Creio no Brasil e creio nos bra
sileiros. 

E a nação confia na República, 
no espírito democrático e na pa
triotismo de sua nobre, augusta 
e respeitável Assembléia Nacional 
Constituinte. . 

Sem outro ~1ot1vo. e com a mais 
:respeitosa consideração e distinto 
an:cço, peço licença para subscre
;·er-me. 

De V. Ex." At0 • Aà 0r. Obd0 • ...,. An
tônio Xavier de Olit>eira. (Antigo 
constituinte e deputado federal pelo 
Ce<J.rá). 

A S. Ex." o Sr. Senador Fernando 
de ~!Ielo Vi:ma. D. D. Presidente da 
Assembléia N!-:íon:ll Cor1stituinte. -
Rio, 22-7-194ü . ., 

O .Sr. Dolor é'e .A.ndradc - P2:
!l1it::t-m~ V. Ex.:• tan apa!:t2. Nã0 
.sc:n~·'= cr,nt:r.n. a redi1:isão e:2-ntifi<:a 
do E r::;. sil: sorr.o.s con-tra a. 1naneirn. 
po:r qu ~ .se fiZe!"J.!~! t!.sse.s ter!"itórios. 

O SR. HUGO CARNEI!:':O - Ouvi 
~teiltamente seu di.=::urso e t.ive cca-

s1ao de verificar que V. Ex." é in
tciramen te partiàá:-io rios territórios 
'fede;rais; apenas fêz critica em re
lação à m::tn•ei:-a por que foram cria
dos. 

O Sr. Dolor de Andrade - A cria
ção ào.s tC'Yritórios do modo por que. 
se processou é assunto muito dife
rente da. reô.ivisão ra.cicnal do B:-asil. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto 
2.o n:Jbre R2pr2·s~ntante que o tempo 
df:: qu2 àispõe está a find-ar-se. 

O SR. HUGO CARNEIRO - Por 
Cs~e m:::tivo. S:-. P:-es:àente, deixarei 
C.e Ye.sponde:::- a esta ou aquela ob
j =:ção dos meu.;: eminentes colegas, 
scb~etudo do: r;ue estão ao lado dos 
m:crofones pa-r3. apart·2ar-me, os Se
::Jhores Gomi Júnior c E:asto Gaert
ner. 

O Sr. Erasto Gacrtner - Não nos 
opcmos. absolutn.m.=nte, a uma redi
vi.são do Brasil, feita Ce ma.neir3. r'l
cior..al. Ccmbatemos e te:remos ae 
combater a exper:enc:a mela.ncóli~a 
feita pel~ ditadu~a. retalhando Es
tados pequenm com áreas mui.to me
nc:·es que aquelas que cientistas c 
h,:;mens público: eminentes já clas
sificar3.m como insuficientes para Es
tados cu Territórios. O retalham-en
to ele> Paraná. V. Ex." pode ficar cer
to, ze:-á combatido enquanto aqui n•JS 
cr!contrarmos. (Apoiados.) 

O SR. HUGO CARNEIRO- Com
pletando a descrição feita na carta 
do eminente sociólogo Xavi·er de Oli_
veira, vou ler teleg:-ama de Xapeco, 
no qual a população daquela cidade 
se queixa. de estar inteiramente aban
donada. 

c telegrama e o seguinte: 
'·Represent:Indo classes sociais 

comércio, lavoura, indústrias, ope
raTiado, pro fi 'sões liberais. fun
cionalismo, ped!moo eminente pa
trício defender Constituinte ce>n
sr->rvacio Territórios Fed·e!"ais, os 
q-;ais · !oram ~cm.stituídos após 
demc~!l.dos estudos conferênciJ. 
Min~; tro da Guerr.a, M:J.rinha, 
Pre~jdente Instituto Histórico, So
~i2dad.: Geografia c um ~pre
s:;nt3.t::-e Go\'ê!"TT.o desde :t.no 1933. 
l\1uniciuio Xapecó szmpre esteve 
~ b::.:'!dc-na.:io pc:- Gove::rnc.s ca.ta
rir~ .. 2T!:;e_s .só prec<:Up3..do..;; a.r:rec::.da
ção !mpôsto cujo total :rltrr.pas
~!lV·a 4 milhõzs C!'UZ2::-as. E.:::tr.a
àa ·;, e:::cc~ls. S:.:.~úd2 Públiça sêm
urc c~r.iveram aband.c!'!:l-dcs. G0-
\.·ei·n::~.do!· Terr:tório Ccrcnel Gau:
cez 3. tua I Mujo r Fred~ri':O Trota 
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visitaram êste ~1unicipio impul
sionando progres.<;o !ceai f1.md.a..."l
do esco1as iniciando construção 
edificios públicos. provitiencian
do aquisição maquinárias, diver
e.as pontes e estradas para fac:
litar cC>munioa.ções. Idéia ex·t.i-:1-
ção Território não consulta alto;; 
interêsse coletividade, é fruto 
sóment.c irreflexão. do vicio d~ 
ambições e do desconhecim~nto 
situação populações zonas fron
t.eiriças. 

Antecipamos a g r a d e c i
mentes pela sua ação . eficiente 
como ato de benemeréncia em 
defesa causa justa e pa.triótir.a. 
Resp. scts. Ser.a.fim e Bertaso 
Pte. PSD Xaoecó DC>minr;os Gic:r
no Vice-Pte: PSD Xapecó D:r. 
Cid Lcmres Ribas membro PS.D 
LeC>nir V.a.rga.s Ferreira Dr. Dar
ci d8 Camargo Ventma Migiso
rine membro PSD Friderlino z:
mer membro PSD Albano Zelo
gi membro PSD Luis Lunarde 
membro PSD Argeu Lagus mem
bro PSD Ernesto F. Bertazo 
membm PSD, Vicente Cunha Se
cretário PSD Euclides Marinho 
Pte. Subdiretório PSD Xanxe:-e 
Franci>;Co Rosa dos Sa.n tos Pt.e. 
Subdiretório PSD Abelardo Luz 
João Moreira Filho Pte. Subdi
retório PSD Gua.tambu Angelo 
Rolim de Moura Pt.e. Subdiretó
rio PSD Caxambu Pedro Wer
la.ng Pte. Subdiretório PSD Ca
pa.nem António Chaleto Fte. 
Subdiretório PSD Campoere Mi
zael Belo Pte. Subdiretório PSD 
Cerqu·eira Afonso Choemberger 
Pte. Subdiretório PSD Perexai 
Ari Carvalho Põrto funcionátio 
públieo Frederico da Enecke Neto 
funcionário públieo Dr. J.:.sé 
Grossi Delegado R.:gicnal de Po
!icia. Mário Loss coméi"Cio João 
:>.'faria I\!aciel funcionário públi
co OUv;o Gross motorista José 
Antilo Pedro Somanem barbeiro 
Benedito A!cãntar.a Marinho ope
rário Júlio Favoreto Dut:ra As
eclgi<lo Soldt Instrutor João Ri
beiro Carpinteiro João Sales Pa
dilha A~imensor Aquiles Tom::.
ze1i Industrial." 

•Mttito bem; muito be71!. Pai
mas .l 

O SR. DEODORO MENDONÇA -
- Sr. Presidente, peço a palavra, para 
apresentar um requerim:;nto. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a p::
lavra o ncr.:·e Representante. 

O SR. DEODORO MENDONÇA 
•Ze o seguinte discurso) - Sr. Presi
dente, a urgência de um requerimen
to traz-me a ocupar a atenção de 
V. Exa. e da . .o.ssembléia. Em 2 de 
abril apresentei uma indicação que 
tomou o número 53-A, sugerindo 
ao Poder Executivo a conservação e 
ampliação do Banco da Borracha em 
Banco de Crêdito da Produção, con
siderando que. terminada a guerra, o 
produto amazônico precisava ser tra
tado sem as condições de emergência 
e. ·portanto, em conexão com os de
mais gêneros da região que fonnam 
un1 complexo de valores, um conjun
to e~onômico apreciável e correspon
dente a vida e trabalho das popula
ções. Embom a borracha seja o pro
duto básico, centro maior da ativida
de. impondo-se como principal, seja 
peltl sua distribuição em quase tôda 
a amazônia, seja pelo hábito tradicio
nal da sua extração e da confiança. 
que o homem daquelas paragens tem 
no valor que a borracha representou 
n:.õ.o resta dúvida, que ela não pode 
responder sosinha pelos encargos vi
tais dos seus produtores, como há. 
muito deixou de sustentar os oatrora 
faustos crçamentos de Estado e muni
cípios. alfândegas e colstorias federais. 
A borracha brasileira ameaçada pela 
reentrada das enormes quantidades 
provindas das plantações do Oriente. 
só pode ser mantida nas quantidades 
colhidas em 1945. cêrca ele 30. 000 to
neladas. ou mesmo aumentada para 
50.000, se Olltras explorações, como a 
da castanha. altamente valorizada, 
das sementes olco!J;'inosas. quase sem 
extração das mad~iras. com possibi
lidades imprevisíveis, de pesca, da Pe
cuária. tão ~udimenta:res no sen apro
veitamento. das peles silvestres e 
aquáticos, além da infinid?.de- de ou
tras espech'.rios abnnc'!antes no gran
de vale - vier2m corrobarar seu pró
prio valor. criando um equilíbrio na 
economia do trabalhador. do comér
cio e elas empxêsas que instalarem 
sua at.ividade naquelas pla<ms. Além 
disso a agricultura dos gêneros de 
primeira necessidade alimentar, além 
do cacat< e da juta. dois rna.gnltlcos 
elementos que pod'êm ter um futuro 
dos l-..1aior(!.~; na pauta das rxportações. 

!"L borrnch~ a.m:!?.ônic:'..~ vem desen
~;oive!'!do c acaba de d~r impulso de
cisi·;o na c1·ise ~1:.1. 6Uer:::a., à i:-:.dús~r-ia 
respectiva, 5:-lst:~.ladn. em São P=:.u!o e 
no Ri:), z.i.:.:..àa ~;;o!"a virtualmente con
corrc::1d0 per- fcrm~ decisiva pa:r~ dar 
pão ~o Br!1..<=i! i"!:ls tr0::=-..:~ de pneumá-· 
:.i co~ co:n ::. A:-g-entina. E' necessãrlo: 
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S. Presidente, que o govémo e êste 
parlamento prestem a máxima aten
ção a êsse produto que não é somen
te vital à uma. zona nacional e suas 
gentes, mas à Nação e até a sua po
sição no jôgo de prestígio internacio
nal, como recentemenr.~ o foi pe
~ante as nações unidas no esfôrço de 
guerra e atualmente e"tá sendo ~m 
relação aos países sula.;ne:-!ca.nos que 
carecem de pneumáticos para seus 
veiculo~. 

Reune-se, Sr. Presidente. desde 22 
do corrente, convccacie. pelo J:ollj;,lst:ro 
da Fazenda, uma conferência sõbre 
borracha; meu requerim2,JtG é para 
que V. Ex". envie o impresso da mi
nha L<Jdicação, que tem a prestigiá-la 
o esclarecido parecer da Comissão de 
indicações relatado pelo nobre Sena
dor por Pernambuco, Sr. Morais Fi
J.'J.o, ao presidente da aludlda confe
rência para ser tomada na considera
ção que merecer, mas com a recomen
dação de ser oferecida à aprceiação 
na ordem dos trabalhos do conclave 
eco11õmico ora instalado nesta Ca
pital. 

Minhas sugestões, desde começo de 
ab..."il, a.o Govêrno, formam: o assunto 
da conferencia de agora e são as pre
l.i.minares do plano de recuperação 
econômica da Amazônia. o Banco da 
Bon-acha, estendendo seus financia
mentos aos demais produtos, será. uma. 
peça do aparelhamento para a exe
cução dêsse plano, mas sua estrutu
ração deve ser urgente, imediata, pre
venindo nova desapropriação, impe-

' dindo o êxodo dos reman.e.;centes p:r~
ciosos que a cam:,lanha. da borracha, 
bem ou mal, levou do nordeste para 
os seringais, onde, com a castanha al
tamente valorizad-a ao preço de 340 
c!'UZeiros o hectolitro, o seringueiro 
encontra o desejado equilibrio atê 
agora impossível com o preço teto da 
borracha e a carestia ilimitada dos gê
neros de primeira necessi<!ade. 

Sr. Presidente, o erro fundamental da 
direção econômica da Amazô:Jia 
foi sempre a proibição da entrada da 
casb:Jha nos mercados dos Estados 
Unidos, canadá e Inglaterra, a partir 
de 1942, ficando perdidas as safras de 
43, 44 e 45 c prejudicada parte da de . 
42, determinando um prejuizo global 
de mais de 800 milhões de cruzeiros, 
superior a todos os auxílios e financia
mentos concedidos e, aliás, restituídos 
com. lucros excepcionais, ao Banco ali 
instalado. Não hou~·c meios de con
vencer do êrro, nem fõr:;a oue modi
ficasse êsse propósito; eu próprio por 

duas vê7.es vim ao Rio representando 
o govêmo e o comércio do Pará. cuidar 
do caso, somente resolvido com a der
rota do Japão abrindo o merca.do e.me
ricano a tõclas as merca:dorias. Os 
negociadores brasileiros nos acõ:rdos de 
\Vashington, por falta de conhecimen
tu elas causas amazônicas, e p::la ex
clusão de qualquer cooperação ou pa
recer dos governos e produtores dos 
nossos Estados e Territórios, permiti
ram êsse prejuízo que foi a causa mag
na dos poucos proveitos da batalha da 
borracha travada sem resultado que 
correspcndessc às esperanças dos tra
balhadores convocados para os seus 
serviços, 800.000 hectolitros d:: cs.s-
1.-"tnha a 340 cn.:zeiriJs e durante três 
anos recolheriam para o Brasil e es
pecialmente pc.r2. a Alnazôni:.:. :n~üs 
de 800 milhõ::s à~ c:·uzeiros, em có
lares am12.:i.canws. 

A Conferência da borracha não pode 
decidir acer...adamente se não d~r ao 
seringueiro, ao seringalista e a quem 
cs financia a certesa prévia do preço 
que baseiará. a safra futura, pelo me
nos com um ano de antecedência; re
duzir os lucros dos intermediários pa
ra restar maior provento ao seringuei
ro e ~.tualizar o Banco da Borracha 
para ser um verdadeiro regulador 
entre a produção· das indústrias que 
utilizam as nossa, bcrrachas. Não in
teressa .o Banco com lucros espetacula
res, quando o trabalhador da floresta 
faminto e desamparado abandona o 
serviço; não pode subsistir uma situu
ção de indústria de artefatos super
milionaria deixando o produtor hu
milde, mas essencial, .::ada vez mais 
pobr~. O resultado será o recúo das 
30.000 toneladas a que atingiu o ef
fõrço de guerra para as 11.500 do 
quinquênio 1930-1934 e a falta de bor
racha até mesmo para o consumo da 
indústr;,a nacional. A intervenção do 
Estado deve compor a produção e a 
indústria, objetivando a prosperidade 
de ambas como órgãos preciosos da. 
e<:onomia nacional. Abandonar o se
ringueiro à sua própria sorte, sem pro
ver as suas necessidades de saúde, 
tr:msporte. alimentação, sômente ob
tidas pelo nível do seu trabalho atra
vés de preços compensadores doo seus 
p:odutos, é fazer o jôgo de traição, 
forçando a in.suflciência da produção 
gcmifera brasileira, para abrir ensejo 
à importa<:ão da borracha do Oriente, 
talvez com tarifa baixa, ou com isen
ção desta. 

A minha indicação, Sr. Presidente, 
que desde abril agll:).rda discussão, tem 
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sua oportunidad; 1~a conferência or;t 
convocada, onde tem assento repre
sentantes dos. seringalistas, comércio 
e indústri::~s interessadas. podendo ins
truir o govêrno da verdadeira orien
tação a seguir, à qual junto as mo
destas considerações que acabo de fa
zer a esta ilustre Assembléia. U1Juíto 
bem; muito bem. Palmas.) 

te: 
O orado>· envia à Mesa o seguin-

?.E'<UE~I:>!ENTO N.0 311 - DE 1946 

Solicita remessa, pela Mesa da 
Assembléia " aos Ministros da 
Fazenda e Presiclent·e da Confe
rência da B9rracha da lnclc'cação 
1!.0 53-A, de 1946. suçcrindo a 
transjormaçcío do Banco da 
Barracha em Bc:nco de Crédit? 
da Produçüo. 

Re-queiro que a Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte rem-eta 
ao Exmo. Sr. Ministro da Fazi!nda 
e. ao Presidente da Conferência da 
Boracha o:a reunida nesta Capital, 
a Indicação n. 0 53-A, de 1946, por 
mim apresentada em 2 de abril 
dêste ano e já deferida pela Comis
são de Indicações em parecer unâ
nime relatado pelo senador Nova!s 
Filho - sugerindo a conservação e 
transformação do Banco de Crédit·J 
da Borracha em Banco de Cr~íto 
da Produção e solicitando a mclusão 
da mesma na ordem dos t:aball1os 
da Conferência para a devida ap :c
ciação. 

Sala . das Sessões, 24 de julho de 
1946. - Deodoro Me??.donça. 

- ,".,tenda-se. 

!NDICAÇÃO N.0 53-A - DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
conservcu;ão e transjormru;ão do 
Banco de Crédito da Borracha, 
S. A. em Banco ck Crédito da 
Produção. 

A htdicação n. 0 53, propc~ta pe:o 
n{)bre Deputado Deodoro à e M·en- • 
donça. sugere ao Poder Executivo a 
cons<'!rvação e transformação do Ban
co de Crédito cia Borracha S. A .. 
em Banco de Crédito da Produ
ção. 

Justificando ~ sugestão alega que 
durante a guerra. em virtude da 
premente becesid·ade de borracha 
por pa;: te das Nações Unidas, os 
govêrncs Br.asileiro e Americano d-c
liheraram assinar um acõrdo, o de 
Washington, em razão do qual ficou 

fundado o Banco d.; Cl'édlto d::1 
Borrach:l. S. A .• estabelecimento de 
duraç5.o limitada até o fim da con
flagração mundial e destbado a fi
nanciar e a garantir a produção da 
bc.:racha na vale am:J.zônicc. 

Valorizando-se o mercado da borra
cha pelo alto priõço por que era co
tado o produto, muitos brasileiro;. 
levados pelo intuito de melhor re
muneração para o seu trab-alho ru
maram pa.ra as várzeas aiagadlças 
da te:: ra <>.mazônica. Vimos entii.o 
nordestinos que renunciavam à es
cassa :avou:a de que vivian1 pe.nooa
mente na terra das sêcas c embar
cavam com destino aos paranás e 
igar:tpés remançosos. Lá entregaram
se à indústria extrativ:l. da borrach:>. 
e apesar de distantes de seus pobre~ 
ta;boleiros r·equeimados, enf:.entan<lo 
a variedade de clima e dif~re:nca de 
tena, fixaram-se bem na Amazônia 
enriquecendo aquêle panorama in
comparável, através dum comport2-
mznto sccial que cs estud:o.scs a.cen
tualn ...:m relevos eloqüe!ltes. 

· Sobrev;,io a Paz· e como se exti:l
gu!sse o prazo d·e vigência do Banco. 
pe:C.e::ia a bon-acha a cotação excep
cional que lhe c<era o merc:l.do de 
guerra, lêva.nd0 ccnseqü:ntemente ao 
desequilíbrio não sô a economia da
quel·es grupos ;ociais, mas, a ativi
daõ.e de emprêsas industriais e co
m·erciais. 

Para ·EVitar êsse desajustamento 
que viria fatalmente, para prewnir 
o desequilíbr:o daquelas pcpulações, o 
ilustre representante ,para·er..se lem
b:a ao Govêrno uma providência no 
sentido de tran.:form::r 0 Banco de 
Crédito da Borracha S. A. de fi
nalidade restrita em B:mco de Cre
dito da. Prcd"Ução, com }:ersp-cctivas 
mais amplas. cabendo-lhe a larga 
tz.rí:l':J. de assistir :fina.nceiram-c:nte a. 
Agricultura e a Pecuári:l. da imer-"'
r-cg:ãv amazõnic~. 

Como se trata duma sugestãc: cujn 
natureza é d·e ordem a alcan~.ar o 
interésse público e se encaminha ao 
Pcder Executivo para ·efeitoz admi
nist.:.:ttivos .. ccu d.:- pa:-ce~r que a. mes
m:t. seja encaminhada à· Mesa par~ 
os d2\'.iCcs fins. 

IVo. 6 ele maio de 1946. - AZ
f>·eào Sá, Presidente. - Novais Fi
lho, Rel:J.tor. - Segaàas Viana. -
.Jorge Amado. - Daniel de Car '!l
lhO. - Gabriel Passos. - Sampaio 
Vidal. 
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DIDICAÇÃO N.0 53, DE 1946, A QUE 

SE REFERE O PARECER 

Con.siderando que o Go·vêr.no da~ 
União, pelos Acordos de Washington, 
l'ealizou uma intervenção econômica 
no vale amazônico, destinadg, ao au-

. mento de prodúção da borracha re
clamada como matéria prima bá;.;ica 
de guerra. 
. Cons:cterando que para .ampa.ro 

financeiro dessa intervenção foi fun-
. dado 0 Banco de Crédito da Borra
cha S. A., com capitais dos gover.nos 
bras.il:eiro e americano, que r·ealizou 
em, três anos lucros excepcionais; 

Considerando que o Acôrdc· para 
o preço teto da borr.acha, vigorante, 
com grave prejuízo pa.ra a economia 
da Amazônia e do B!'asil, du:·ante 
os doi.5 últ:mos anos de guerra e 
prorr.ogado até 30 de junho de 1947, 
vai ser ext=.nto e, em con:eqüência, 
-entregue a borracha .aos preços de 
baix.a. compet·ência de após guerra: 

Conside.rando a necessidade de 
ma11,ter a vida dos grupos humainos 
conduzidos para a chamada campa
nha da borracha e ameaçados de 
uma trágica situaçã.o de desampa:-o, 
se e.quêle produto tiver r·eduzido seu 
valor, de vez que, mesmo as cotações 
do .A.côrdo, precária,s já são suas con
dí.çõet; . 

ao-.rrsid·erando que o equilíbrio da 
econom:a do homem na atividade ex
ploradüra dos produtos nativos do 
vale amazôillco e regiões semelhan
·t.es, ·~tá na variedade dos produtos 
colhi>d(À') e na produçâio de cereais. 
para suprimento do t:·.abalhador, e, 
assim, não oferecendo a · borracha 
garanliia para atender às exigências 
mesmc· elementares das populaçõ2s. 
impôe-se amparar e estimular o de
senvolvimento não só da agricultura, 
mas também, da pecuária e dos nu
merosos produtos de extração ofe
recido,c; c-omo matéria p:-ima preciosa 
aos mos dos po.vos civilizados; 

Considerando que 0 Banco de Cré
dito da Borracha S. A. tem os seus 
Estatutos confiados ao financi.amento 
da borracha, impedido de ampiia-r 
;3U~ {)perações a outrcs produtos que 
vão r-espcnder pe10 dest!no dos ha
bita.ntes do extremo Norte do Bra~il, 
cujo aproveitamento está dependendo 
da organ.:zação e auxílio fin~mceiro. 
saúde e transportes, e como o Cru
vêrno já possui um apa:!:êlho mcil1-
ta<io, com atividade na zona, habi
litado n. maiores propo·rções ele ne-

gócios e a experiência cheia de su
cesso bancário com lucro~. magnífi
cos, podendo .estender sôbre os d('
mais produtos a sua ação pela sim
ples ampliação dos negócios, passan. 
do de banco exclusivo da Borrnch'.l. 
para um estabelec:mento de créd:to 
la produção, proporcionando a todo 
o trabalho da ·econow.Ja, como a todo 
o trabalhador a a:~sistência finan-

ceira r·equerida para a exploração i.n
tensiva da riqueza nacional naquelas 
paragens; 

Assim, sugerimos ao PoC. c: r Ex e
cutivo, por intermédio da Mesa cb 
Assembléia Constituinte e após d e 
bates e aprovação que merece. a se
guinte 

INDICAÇÃo 

A Msembléia Constituinte ;Euger ::
ao Poder Ex·2cutivo a conservação e 
transformação do Banco de Crédit:> 
da Borracha S. A., em Bancc de Cré
dito da Produç§,o, visando principal
mente: 

a) matJ.1Utenção dos preços atuais 
da borr8!cha, depois de findo o prazo 
do Ccntrato de Wa.5hingto.n, em 30 
de julho de 1947; 

b) continuacão do financiamento ü 
borracha e acs transportes, pecuária. 
cereais, indústrias agrícolas, .extrati
va\S. e pesca; 

c) manutenção ·e. ampliação do 
Serviço Especial de Saúde Pública ; 

d) aplicação dos lucros do Banco, 
além do dividendo de 8%, no am
paro, educação e assistência social ao 
trabalhador rural. 

Sala das Sessões da Assembléia 
. Constituinte, 2 de abril de 1946. 
Deodoro Mendonça. 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA 
Sr. Pres~dente, peço a palavra, par<l 
apresentar uma indicação. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pn
lavra o nobre Repres·entante. 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (''- ! 

- Sr. Presidente, a indicação que 
ora tomo a liberdade de encaminhar 
à Me~a está assim redigida: 

"Sug·erimos ao Poder Execu~ivo 
que não sejam suspenso~ os t;:::J.
ba.lhos da construção da rodovia 
de Ponta Porã a Foz do Iguaçu, 
uma das mais importantes obras 
atualmente em execução l}elo Go-

c~) Não foi revisto pelo orad-or. 



-206-

vêrno Federal, visto tra~ar-s-e àe 
realizacão que beneficia uma vas
ta zonâ situa.da .na.s proximidades 
de fronteira estrangeira e. assim. 
de diret.o e imediato interésse 
nacional, e cuja paralização ;iria 
acarretar grandes prejuízos ao 
erário público". 

Sr. F!'esidente, não preciso ~nca
recer a n2cessidade da construção de 
e.:otrada, em qualquer recanto do Bra
sil; mas o presen~z easo revesc~-~c 
de condições especJ.ais. pelos motlVOS 
que enumerei na justificação. 

Ainda, Sr. Presidente, o Decreto
lei n,.0 8.463, de 27 de dez·2mbro de 
1945, do Govê:no LinhaJ:es, consigna. 
em seu art. 67, o .seguinte: 

"A.s. ati\ridades do D::;p2..rtamen
to Nacional se concentr;u-ãc ini
cialmente na execução do progra
ma de construções - e melhora
mentos das rodovias federais con
sid.;ora:las de primeira :tr;J:ência. 
constantes da relação que com 
éste baixa, assir..ada pelo Minis
tro da Viação e Obras Públicas. 
;isando a sua conclu<ão no pn.zo 
de cinco an~··. 

Nêsse pro:;ram.a d-e ccf.'lstruçõcs. des
tacamos: 

"Rodovia Transversal do Pa
raná, construção do trecho Pru
dentópolis a Iguaçu". 

Juntamente a parte cujos trabalhos 
fo.ram agora paralizadcs. 

Com referência ao a<sunto, acabo 
de receber o seguinte telegrama: 

"SL"lciicato Engenlleircs Paraná 
areJa tU;tintc colega semido evi
tãr, com sua valiosa inte:-ferência 
parlamentar, paralização, por fal
ta v-erba, ob:as construção rodovia 
Ponta Grcssa-Fcz do Iguaçu, dei
xando situação difícil gra.."tde 
massa operários, causando enorme 
prejuízo emp:--eitei!'os. Saudações 
cordia!s - Odilon Mader, Pre
sidente". 

~.5-!:.S os motivos, S!". Presidente. 
oue determinar.am minha indicação. 
· Sr. P~esidente. quando, por várias 

vézes, defencii a sup:·essão do Terri
tório do :Lguaçu, um dos meus argu
mentos €Ia o de que nenhum benefi
cio se poderia faz<!l' na região, que 
também não estivesse ao alcance da 
administração, quando sujeita à cii
vi<ão anterior; e argumentava ainda 

com a construção da -estrada de ;?onta 
Por& a Foz do Iguaçu, iniciada. ante:; 
da criação do aludido Territórla. 

Pois bem: c:iou-se o Terri:ório, 
amputou-se grande área. do meu Es
tado, e c extraordinário beneficio, re
nresen ta do pela construção de.<>.>a es
tl'ada, está em vésperas de desapare
cer, cem a paralização das obras. 

Sr. Presidente, são de todo justos 
o.s mot:vos que determinar$im a. _pre
sente indicação, que tenho a ·~.,mra de 
passa:- às mãos de V. Ex.•. ~Muito 
bem; mu!'to bem.) 

INDICAÇÃO N.0 204. DZ 194<i 
Sugere ao ?Oder Exec>.uivo c• 

não suspensão dOs trabalhos de 
construcão da rodo1:ia d>-; Por..t" 
Grossa -à FOZ do Iguru;u. 

Sugerlmcs ao Poder Executivo que 
não sejam suspensos os trabalhos da 
consnução da rodovia de Pon:la Gros
sa à Fez d oigua.çu, uma das mais 
importantes cbras, atualmente em 
exeéução pelo Govérno Federal, visto 
tratar-<e de realização que l>e.neficia 
uma vasta zona situada nas ~roxi
midades de fronteira estrange;ra, e, 
assim, de direto e imediato interêsse 
nacional. e cuja paralização Yi.ria 
acarretar grandes prejuizos ao erá
rio público. 

Sala das Sessões, em 23 de julhv 
de 1946. - Munhoz da Rocha. - Gomi 
Júnior. 

Jur.i.or. Ã Comissão d~ E:.stu.dos 
das Indica-ções. 

O SR. OSóRIO TUIUTI - S~nhor 
Presidente. peço a p3.lavra, p.e-li!. o:· ... 
dcm. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Repr€sentante. 

O SR. OSóRIO TUIUT! IPeia 
ordem) 1") - S:. Presidcll!t~. em 
meu penúlt.:mo discurso hou"'e uma 
pa<sage:n na qual fazia rsfe:-~1:c.a a 
di~·.ersas demissões c transfe;~é::!cia.:: 
no Rio Grande do Sul. por motivOE 
pclíticos. Lc;;o em. seguida fut con
testado. e houve uma espécie <i" de
safio, para que se provasse que es
sas demi.:.:sões ou trans!erêncb~ ha
viam sido ccasion.adas por tnot.i\-·o~ 
políticos. 

Por coincldéncia €XtraordinárM. "''
t:::m mesn1o recebi uma cart::.. <lo Ric• 

~ •) Não foi revisto Pelo oraC!or. 
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Grande do Sul acompaahada de dois 
dec=etos do govêrno estadual. Nêsse 
documento está perfeitamente expli~ 
ca.do um dos casos de d·emis<ões e 
t..-.msferências por motivo politico. 

V. Ex." e os Srs. Constituint2s de
verão compreender muito bem que, 
com a responsabilidacée que tenho, não 
só d·e oficial do Exérc:tc. como de pro
fessor de uma Escola Mil:tar e de ba
charel em d:reito, não viria a esta as
~embléia dtar fatos qu2 não pudesse 
comprovar. 

Peço a V. Ex." pe:missão para le~ 
a ca."ta que recebi ontem e que on
tem mesmo passei il.s mãos do Se
nhor Otávio Mangabeira . Diz o se
guinte: 

"Prezado Parente e Amigo Se
nhor Coronel Dr. Osório ''I'. de 
o. Freitas. - Rio. 

Desejo ·que esta vá encontrar o 
distinto Amigo e Exma. Familia 
em perfeita saúde e paz óe espí
rito. 

O fim desta é Pedir sua valiosa 
inter1erência e do Ilustre leader 
da U.D.N.. o ínclito Dr. Otávio 
Mangabeira. junto ao Honrado 
Sr. Pre&idente da República - o 
Presidente dos Brasileiros - e do 
patriota seu Ministro da Gue~ra 
General Pedro Aurélio de Góis 
Monteiro. a quem me ligam :acos 
de parentesco, visto ser primo ir
mão de sua dd. espôsa Dona Con
ceição para que ê&tes façam o Se
nhor lnterventcr Federal Cilon 
Rosa e seu Secretário da Fazenda 
reparar uma grave injustiça pra
ticada contra mim e os Srs. Este
vão Reschke e Cirilo A. Framer, 
conforme passo a expor: 

Conforme é de seu conhecimen
to. pelo Decreto n.0 414. de lO de 
dezembro de 1945 os Exmos. se
nhores Samuel Figueiredo da Sil
va e João Pio de Almeida. re&oec
tivamente. Interventor Federal e 
Secretário da Fazenda tran.;fel'i
ram-me para a Exatoria de 2.0 

categoria do Município de Sole
dade. 

Esta promoção. segundo me in
formou o Sr. Diretor do Tesouro 
do Estado foi feita por meus mé
ritos e não por interêsses políti
cos. 

Na minha vaga na Exr..toria de 
Veranõpolis que é de 3.a ca•c2:o
ria. foi promovido o escrivão Es
tevão Reschke (funcionário ho
nesto. competente e contando m~.is 

de 20 anos de efetive .:ier·;:..;·) n::t 
mesma E.=toria) . 

Como escrivão veio no=:e~do o 
Sr. Cerilo A. Frainer perito-<:o:'l
tàdor. 

Com grande surpresa :!e l:Z:il'.l" • .l 
parte, em 13 de março P9. oelo 
Decreto n.0 29 o Sr. Cilou- Rosa. 
Interventor Federal neste Estado 
me remove de so:edade u:o.ra ve
ranópolis. Dizem QUe êste Cl.da
dão é formado em dire:to e não 
conhece o artigo 59 do Esta
tuto dos Funcionários Públi-cos ou;: 
reza. .. A t!"ansferêncir... só 110~erú 
ser feita para cargo do mesmo plJ,
<irão de veneimentos ou d~ !igua~ 
remuneração". 

Conseqüentemente fora=. de
mitidos de seus c2.rgos os Srs. B.·.
tevão Reschke Que baixou. p!!,!'a Co
crivão e o Sr. Cerilo A. rralncr 
que se acha trab.alh:mdo como 
guarda-livros avulso. 

Tôda esta tTapalhªda do eenr,.)r 
Interventor Cilon R~:J. v:.Wu doi< 
firu.: 

1. 0
- Punir o adversário liõJ.l Cllt~ 

votou desassombra.damcnt;.e e•11 
Eduardo Gomes. 

2.0 - Colocar na Exatona d'e 
Soledade um seu correligion:iria 
o Cidadão Cássio B:rutus Ctu-do~o 
que nunca pertenceu aos. c:v.?.dro> 
da Fazenda. 

Não desejava dar trac::üho <'.o 
distinto Amigo. e&peranc&do (1c 
que o remorso fizesse o & . In · 
terventor Federal e seu SecretáTlo
da Fazenda repa:ra.r espont~nea · 
mente essas in iusticas. SE;.o 02_,_ 
sados .iá 4 meses. muitas =to
rias estão vagando de o::.à.ré.·:> su
perior a esta e ss. SS. Eem <> 
menor sinal dão de pretenderem 
assim proceder e dai àiri~i=-me 
a V. S. certo de nue '!n:rc~areh 
todos os esfôrcos no ~nt.i~':l C:: 
nossa reparacão. 

AQtli jtmto vão os decreto:> ac:
ma citados e que peço me sela-m 
restituídos por registro poet&~. 

Um apertado abraço da !::.::ii,;o 
e parente grato. v;c.,-;te de 
Freitas Lopes". 

Os decretos do go;rêrn~ est :.~.~ :.o.::.1 ~ :3 o 
os seguintes: 

·•Decreto de 10 de cez"'"'·=·~o ce 
1945. 

O Interventor Federal: ~c~oh·l! 
nesta data. remover. ucr (;cnvenl
ência do servico:- o ex~otr esta
dual padrão H, de Vera.1:évoils 
S1·. Vicente Freitas Lopoc, p:tta 
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:.õêntico cargo na exatoria de So
ledade. padrão I. - Quadro VII 
lia Secretaria da Fazenda. 

Palácio do Governo. em Pôrto 
l' .. !e;::rc. 10 de dezembro de 1945. 
- Sa:onuel Fiqueiredo da Silva. In
"te.-vcntor Federal. - João Pio de 
-"•imeida Secretário da Fazenda. 

"Decreto de 13 de marco de 
J i:46: 

O Interventor Federal re,ol·;e 
"emover. por conveniência d.; ser
-v;ço. o Sr. Vicente Freitas Lo;Jes. 
·ao!etor. padrão I. de Soledat:!e. pa
::-a. idêntico carg-o oadrão H. da 
{coletoria de Veranõoo:is. Quadro 
YII da Secretaria da Fazenca . 

Palácio do Govêrno. e!tt Pôrto 
.P.1eg-rc. 13 de marco de 19~6. -
CiZon Rosa. Interventor Federal. 

Ago~a Sr. erPsidentc. sou eu qu~ 
dess.fio a contestação dêsses documen
tos. 

E=:> o aue tinha a dizer CUuito bem: 
1n2!iio ·bem.) 

O SR. ALCIDES SABENÇA- Se
nhor Pre.siden te. neco a palavra. para 
apresentar duas indica<;ões. 

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

O SR. ALCIDES SABENÇA <Lê o 
seg,!inte discurso) - Sr. Pre»identc: 
Há cêrca de um mês e meio :wresen
tou a minha bancada um rcqueri
me:J.to de informacões sõbre assunto 
de inàizcutivel imoortãncia para a 
rica região fluminense. Refiro-me 
Senhor Presidente. ao reque:-imento 
pelo qual a bancada comuni:,ta .de
scjaYs saber quais as "m·oviclências 
ordenz.das pelo Governo a fim de 
·•re..<gll&ràar os intcrêsses de sessenta 
fa.m.ilia5 de trabalhadores. residentes 
em Barra do Pirai. onde muihereo. 
velhos e criancas. estão ameacadas 
de ser lançados à rua. em conse
qüência da autorização concedida à 
Em,présa estu-angeira Cia. de Car
ris. Luz e Fõrca do Rio de Janei::-o 
par:J. desapropriar. em caráter ur
gente. os terrenos nc-ce5sários à exe
cuçf;.o de obras dessa emnrê;;a". 

E..TlQuanto esperamos. Sr. Presiãen
te que r ~>e requerimento vc•nha à 
discussão c mereca a apro~12.çf~o da 
Ca...sê... trago novnmente ao .seio des
sa i.:ustre Assemhléia o cian1or ãês
ses one::-ários e de suas familias. de 
r:ep.-nte ~em lar. de repente exnul
~os" de ~uas moradias ante a geral 
1~d;~1açao de tõão. a oooulacão àa. 
ClGr\d€'. 

Outros. problemas de Barra do Pi
rai, Sr. Presidente, igualmente do 
maior in terêsse para a viêa da prôs
pera e progressiva c:ãade fluminense, 
devem mer<cer a atenção desta As
sembléi:.. -e sôbre d;:;.is dêle.s trago à. 
:rvresa indi-c:l'ções que posso afi:mar, 
refletem cs anoeiDs da populaÇão da
quela c:dade. 

.. A... prim-e:ira àessas inciica..çóes, Se
IL'lor P.t·zsi::.ente, versa sôb!·e uma 
das mais sentidas reivindicações do 
povo àe B.1!Ta C:o Pir.ai, já que s:: 
refere a um probli2ma educacional. 
Trata-se éa cciacão dcs cursos Clá:
sico e Científicv · nc:.. Ginásio Munic:
pal Nilo P~çaci1a. O S1·. Prefeito Mu
nicipal solicit.cu Inspeção Perm:mente 
pa:a o referiào Ginásio, que a pos
sui provisór.!.a, e o pedido mereceu 
parecer favoráV·21 da Comissão do 
Ministeric. da Educacão. que visitou 
aquêle cstabelecimentó de ensino. To
dOI'· 0 s dados necessários r oram re
m-etidos ao Min.isté:-io, e alunos, di
retoria e pNfessôres do Giná.;io fi
caram à espera do àespacho minis
terial que ab:-Lh nevas perspectivas 
para a juventude ·estud:mtil de Bar
ra do Pirai. E como êsse despacho 
nunca mais cbega.;se, cs lesponsá
veis pelo Ginásio dirigiram-se à Di
reteria de Ensino Secundário, onde 
souhsram que o Ginásio Nilo Peç.a
nha não pcdúia ter us cursos Clás
sico e Cientif:co por lhe ter sido ne
gada Inspeção Permanente. Os mo
tivos po:quc foi indeferido o reque
rimento de Inspeção Permanente, e 
tão sigilü-'amente que só através ãe 
tercei=os se sc.ub~ do despacho, nin
guém conseguiu saber. A verdade, Se
nllor Presidente, é que os jcven-s es
tudantes de Barra do Pcrai. não po
dem, d·cvido a isso. re:::.lizar na sua 

·cidade os curses pré-univer~.itário.s, o 
que obrigP. a muitos dêlcs a aban
dona:em cs estudos. já que não po
dem transferir suas residências. E' 
no sentido d2 ser sug·zrida ao Poder 
Execut:vo me:éida que ponha côbro 
a essa .eituação. a pri!neira indicação 
que passo às m5.os d 2 V. Ex.". 

Outro grav~ prcb1ema d~ B3--ra t1o 
Plrai. Sr. Prrsid·cnte. é o qu2 se re
fe-:-r- 30 Tr~1n S-3. a11c n:::.rte- da &
taçã:-..- Pedro II - às cito 11o::-as da. 
manh~L co:n Cest:.no a Dessngan<>. 
2ntig:-t Jr!pnraDã. no E:::t~do do R!o. 
Já ~e dir:giu 3, Associação C-::mercL~l 
de B:11"r!l da Ph·ai à Di:-·::::to:i::l. da 
Central ào Er~il. em memc:-i'll, p1e!-
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. 
teando que êsse tr·em segu:sse até 
Barra ManEa, atendendo as~im 2. 
uma zona da_, mais dese:1Volvicia.s. 
industrial e ccmerc:almente. Com 
o percurso atual do :eferido trem. 
ficam as pc~ulações de va~:g~:m 
Alq~re, Pinheiral, Volta Redonda e 
Barra Mansa, dependent::s, par3. as 
suas nec-essárias e úteis comuxca
ÇÕe."- com Barra do Pirai, cie um 
trem misto. sem horário certo. p€r
man'3ntemente atrasado, acarretando 
dificuldades e p:·ejuiz<>s de tõda es
pécie à indústria, ao comércio da
quela cid:Jde e ao pcvo <los lugares 
citados. Mas, Sr. Presidente, apesar
da fundamentação do requerimen~o. · 
irrespondivel, estamos informados ou~ 

·a Diretoria da C 'ntral do Brasil deu 
parecer contrário ac pedido da Ass0-
ciação Comercial de Barra do Pirai. 
No sentido de que seja sugerido ao 
Poder Executivo a reconsideração 
dêsse despacho da Central do Brasil, 
entrego a V. Ex.' outra indicação 
que tenho certeza v1rá a tender a um:. 
das mais sentidas reivindicações da 
indústria e do comercio da cidade ci~ 
Barra do Pirai. 

Quero terminar. Sr. Presidente, en
caminhando a V. :t.x.a para que dêle 
tome conhecimen,o. o apêlo a esta As
sembléia, dirigido por operários da 
mesma cidade de Barra do Pirai, onde 
dizem das suas ~en'iveis condições de 
vida, da miséria on que vegetam, e 
no qual apelam :JMa esta Assemblé!a, 
no sentido de que condições melhores. 
mais dignas e mai~ humanas de vi'ia 
lhes sejam criadas, através de jusr.o 
e necessário aumenco de "salário. Sê>
bre êsse assunto voltare! a falar bre
vemente, Sr. Pre.;idente. apresen:a:::
do dados concreto; sõbre a situaçàD 
dêsses operários e dizendo das suas 
reivindicações ma1s imediatas. 

Nas mãos de V Bx.• deixo as dU"-3 
indicações da minha bancada que 
atendem a tão ur~entes problemas dP 
Barra do Pirai e t1 ue merecerão sP.m 
dúvida a atenção da Assembléia. E~a 
o que tinha a dizzr <Muito bem. Pal
mas). 

INDICAÇÃO N.0 205, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
conveniênc<a de ser reconsidera
do o despacho do Diretor da Es
trada de Ferro Central do Brasil, 
indeferindo o requerimento em 
que a Associação Comerc:al de 
Barra do Piraí pleiteou que o 

trem S-3, que parte de. Esto -:c1o 
de D. Pedro Il às 8 l<O,-«~. ,;;:<! 
até Barra Mansa. 

Considerando que a Associaçãu Co
mercial de Barra do Fira! já se di
rigiu à Diretoria da Estrada de Fer
ro Central do Brasil, em memorial. 
pleiteando que o trem S-3, que p:J.r
te da estae:1o D. Pedro II às •:>i to 
horas, com ·destino a Desengane. an
tiga Juparanã, no Estado do Rio, se
guisse até Barra J\!ans:t. atcnder:do 
assim a uma zona das n1ais desen ~ 
volvidas industrial e comercie.!mente: 

Considerando que, com D pe-rcu-rso 
atual da referida composicilo, ficam 
as populações de Vargem Alegre, Pi
nheiral. Volta Redonda e Ban-a JI..Ian
sa dependentes, nara suas necessá
rias e úteis comunic2.ções com Bar
ra do Pirai, de um trem misto. sem 
horário certo, permanentemente tJ.tra
sado. acarretando dificuldades e pre
juízos de tõàa espécie il indústrta e 
ao comércio daquela cid::tde e ao pO\'O 
dos lt:gares citados: 

Considerando que. apesar dcl :un
damentaç1i.o irrespondível do reque
rimento, estamos informados que a 
Diretoria c!a Centml do Brasil ·:leu 
parecer contrário ao petlido da -"~>so
ciação Comercial de Barra d·) ?i
ra!: 

Indicamos seja sugerid:-t ao ?tJ :ter 
Executivo, por intermédio do Exmo. 
Sr. Ministro ela Via cão a conve:uên
cia de ser reconsiderado o despach0 
da Estrada de Ferro Central do B!'3-
:sil. atendendo as~im a uma d9.s 
mais seni..rdas reivindicacõ~s dn. !n
dústria e do Comércio da ciàad'" de 
Barra do Plral e da po;mlaçiio d"
qvela vasta ?.O na fluminense. 

Sala das Sessões. 25 de iulhc de 
194.6. - Carlos Prestes. · C<!.r-1os 
Marighella. - Alcides ~ .• oença. 
Maurício Grabois. - Osvc.ldo Pache
co. - Jogé Crispím. - Abilio Fer
nandes. - Batista Neto. - A.qos
tínho Oliveira. - Claudino Silva·. -

A Comissão de Estudo :ias [:ui.lca
çóes. 

INDICAÇfíO N.0 206, .DE 194õ 

Sugere ao POder E:cecuii~G 7- ::.e
cessidade de ser aut.crizaC..a a: lr..s-
7Jt-ção pe;manente pa-re: os curso . .;.. 
clá.ssicos e cienjijtco do Ginásio· 
Nilo Pe~anha, em Erra do ?i~a.i: 

Considerando que o problema edu
cacional é dos que merem maio~ cn
rinho dos poderes públicos, porqu~.nto 
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o ::m~{;resso do pais está condicionado 
ao seu desenvolvimento; 

Considerando que o Ginásio Muni
cipal Nilo Peçar.ha de Barra do ?ira.i 
pleitcia a criação dos Cursos ClássH.:o 
e Clentifi<:o, o que constitui uma rel
vj.ndic&ção dos habitantes dessa c:
dade; 

Considerando que o Prefeito Muni
ctp:ú solicitou inspeção permanente 
para o referido Ginásio. que a possui 
provisõrla, obtendo tal pedido pa:-~r 
fa."lorá·;el da Comissão do Minist·,::-.o 
da E1ucação que visitou aquele es
tabeleciment<J de ensino; 

Considerando que todos os dados ne
cessá..""ios foram remetidos ao Minis
tério, e população, alunos, diretoria e 
professõrcs do Ginásio ficaram à es
pera à o d~pacho ministerial que abri
r!a novas !J<!r"pectivas para a juvel~
tude estudantil de Barra do Pirai; 

Considerando que em vista do Mi
nistério não ter proferido despa::ho 
sõbre o assunto, os responsáveis pelo 
Ginásio diri['iram-se à Diretoria de 
Ensino Secundário, onde souberam aue 
Q Gi:c,ásio Nilo Peçanha não poderia 
ter os C\U'sos Clássico e Científico por 
lhe ter sido negada Inspeção Pt>rma
nente; 

Considerando que ninguém cOn$e
gu1u saber os motivos porque foi !n
<ieferido, o requerimento de Inspeção 
Permanente, proferido de maneira •.ão 
sigilosa que só através de terceiros 
se teve conhecimento do despacho; 

Considerando que os jovens estu
dantes de Barra do Piraí em conse
qüência disso, não podem' realizar na 
sua cidade os cursos pré-universitá
rios, o que obriga a muit<Js dêles, ,m 
}lrejuizo dos interêsses da Nação, a 
abandonarem os estudus, já que 1ão 
podem transferir suas residências-

Indieamos seja sugerida, ao POder 
Executivo, por intermédio do Excelen
tissimo Sr-. Ministro da Educação e 
Saúde, a necessidade de ser autorizada 
a Inspeção Permanente para os Cur
sos Clássico e Cientifico no Ginásio 
NilO Peç:;.nha, em Barra do Plrai no 
Estado do Rio de Janeiro a fim de 
que os estudantes deõsa cidàde tenham 
possibilidade de realizar o curso ,>ré
universitário. contribuindo assim para 
a_ elevação_ õp nível cultural do povo, 
tão necessano para o desenvolvimen
to do pais. 

Sala das Sessões, 25 de julho de 
19.\6 _ - Carlos Prestes - Carlos 1lf a
ripheZa. - Mauricio Grabois. - Al
c'..des ~aberu;a. - Oswaldo Pacheco. 
- Joee Crispim. - Abilio Fernandes. 

. Batista Nett?- - Agostinho Oli
~ra. - Claudmo Silva. 

A Comissão de E>tudos das Indica
ções. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação o requerime.nto do 
Senhor Osório Tuiuti, de congratula
ções com o Govê..-no do Rio Grande 
do Sul, pela comemoração do "Dia 
do Colo-no"_ 

Os S2nhores, que aprovam o re
quer'..mento de congratulações, quei
ram levantar-se. (Pausa.) 

E;tá unânimemente aprovado. 
O S:. João Amazonas envia à Mesa. 

0 seguinte requerimento de urgênci'.l. 
€ preferência. 

Sr. Presidente: 
Solicitamos urgênc!a e oreferência 

pa.ra discussiio e votação do requeri
mento n.0 305, referente a nomea
ção de uma Comissão de Patlamen
tares para estudar o caso dcs ban
cários. 

Sala das Sessões. 25 de .iulho de 
1946. - João Amazonas. - Jorge 
Amado. - Antenor Bogéa. - Ha
milton Nogueira. - Café Filho. -
Agrícola de Barros. - Monteiro de 
Castro. - Antônio Correia - Eu
clides Fi{]Ueiredo. - Gurgel do Ama
ral. - Rui Palmeira_ - RUí Sa.n
tos _ N estar Duarte_ Leite 
Neto. - José Romero. - Mau1·icío 
Grabois_ - Aloisio Alves. - Carlos 
Marighella. - Beníci(l Fontenelle. 
- Jac:í Figueiredo_ - José Bonifá
cio. - Carlos Prestes. - AgostinhCJ 
Oliveira. --Abilio Fernandes_ - Al
cêdo Coutinho_ - Batistet Neto. -
Alcides Sabenca 

- A imprimir; 

O SR. PRESIDENTE Vamos 
passar (à matéria con:stitu.cional. 
constante da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o Sr. Israel Pi
nheiro_ primeiro orador inscrito_ 

O SR. ISRAEL PINHEIRO <Lê o 
seguinte discurso) - Sr _ Presidente 
Srs. -· Constituinte_ apresentamos. e 
venho justificá-las. algumas emendas 
ao projeto de Constituição. no capí
tulo em QUe se cogita de regu!ar a. 
ordem econômica._ · 

Estamos vivendo, nesta hora ccn
vulsa da existência mundial. uma dl
fiei! fase de transição. em Que o mun
do procw-a organizar-se. substituindo 
e modificando conceito e preconcei
tos envelhecidos_ 

E mais grave é êste momento de
cisivo da evolução histórica da hu
manidade. para as nações QUC. como 
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a no.ssa. ainda procuram os rwnos 
defi!utivos de sua organização eco
nômica. 

Não nos deve sedUZir a rigidez das 
cGncepções doutrinárias, -ias idéias 
preconcebidas, das fórmulas politico
econõmicas ortodoxas. admiráreis em 
tese. algumas delas. ou aplicáveis a 
outros ambientes nacionais. ma:s oue 
podem não corresponder às peculia
ridades do meio brasileiro. 

Niio há dúvida que as fôrças mo
l'als :faze~ a cúpola das grandes 
construçõe.> politico-econômicas. mas 
são as energias materiais que lhes 
argamassam as bases. o:; fundamen
tos e os a:icerces. 

-~ conjugação e o eouilibrlo dessa::; 
fôrças morais e materiais de uma co
letividade nacional é que deternlir.am 
o índice alto de :;ua civilização. 

O advento da máquina deu tal fôr
ça à preocupação materia:ista 11a 
vid« humana que impossivel será 
man<Rff êsse eQuilíbrio num pais ain
da c;:n evolução como o no.s.;;o, ,;c 
não Los orientarmos para uma ação 
eficiente e decisiva no sentido do en
riquec=ento da Nação. O problema 
econ<.mico é, no momento, c pro
blen-.::. 1undamental do Bra:;i!, porque 
não se trata aqui da satisfação de 
ambições, mas de ocorrer a necessi
dades e deficiências prementes. oue. 
se nãe atendidas, levarão o pais a 
uma situação propícia ao advento de 
concepçõe.> politicas materialistas. aue 
atentam contra o inato sentimento 
de independência e de dignidade do 
indi7iduo. maior atributo natura: da 
personalidade humana. 

Queremos a riqueza, não como fim, 
mas como meio para garantir a se
gur=ca e independência materiais do 
individuo e da coletividade, condi
ções essênciais para se realizar a fe
licidade pública. que consiste. em 
sua :nais alta expressão. num aper
feiçoamento moral cada vez mais ele
vado e cada vez mais puro. 

Nenhum pes:;imismo :1os deve de
salentai. O nosso pensamento não 
deve ser o de desânimo sõbre o fu
turo, porque ao lado de abundantis
sinla.ll riquesas. como o solo. temo:; 
a convicção de que a energia para 
realizá-los não excede as fôrças de 
um povo. cuja história testemunha a. 
ousadia rara dos seus antepa:;sados. 
numa demonstração permanente de 
inteligência e de bravura. -

Não se justificam os argumentado
res adyersos quando estabelecem, su
perficla1mente. um paralelo entre a 
verti?em da evolução americana e a 

morosidad-= do nosso desenvolvimen
to. Duas ordens de dificuldades aqui 
se apresentam à tarefa humana -
a clima e a geografia. econômica. 

No clima tropical às hostilidades de 
uma natureza agressiva, que o homem 
tkm que vencer e dominar, se reúne 
um tator psicológico, peculiar ao meio 
físico. E _de um grande pensador a ob
servacão de que, "sob a i.'lfluência da 
na tu reza exubera:1te e a constãnc!a 
àe llm clima sem oscihções de tem
peraturas extremas, o indivíduo não 
sente a espora da necessidade e man
tém-se num estado contemplativo, 
sem entrar na carreira vertiginosa 
das ambições, cujo primeiro passo de
tcrmin-.:t os sucessivos". 

Falta ao nosso homem a inclemên
cia. do inverno, que, açoitando cutros 
povcs com intermitência implacável e 
criando angustiosos problemas pes
soaJs. acelera a ação do instituto de 
con~ervaçáo e estimula o senso da 
previdência. 

For outro lado. a ação dos germen$ 
e das pragas, sôbre as plantas e os 
animais. com a virulência que adqui
:-em nos trópicos, é um dos maiores 
entraves à nossa expansão agrícola. 
No próprio homem, a influência das 
endemias, dentre as quais sobressáe 
a verminose. verdadeiro flagelo da:; 
zonas rurais. reduz a energia constru
tora e a capa~idade produtiva. l::sse 
homem, entretanto, apesar das hos
tilidades do meio, tem demonstradc 
a sua eficiência e o seu valor na for
mação da civil!7.ação nascente no 
Brasil, desde a era colonial, como o 
bandeirante, no desbravamento do 
sertão, o minerador, construindo uma 
avançada civilização no "hinterland" 
e o nordestino, penetrando a flores
ta bravia da Amazônia, para explo
rar-lhe os se::ingais. 

Considerando a nossa geografia 2<:0-
nõmica. teremos de concluir que o 
progresso material e ~ fixação de um 
grau superior de civilização foram de
cisivamente perturbados entre nós, 
pela circur.stãncia de ser difícil a PX
plo:-ação daquelas riquezas, que são a 
base necessária de uma sólida estl·u
tura econômica. 

O ferro existe, aqui, em proporções 
invejáveis, mas a 500 kms do litoral 
at:ra~·és da mais acidentada topogra
fia. 

O carvão distancia-se de mais de 
2.000 kms do minério. Os lençóis de 
petróleo em camadas profundas, sem 
afloramentos naturais. Nos Estados 

~ 
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Unidos, carvão e nünério reuniram
se, um ao lado de outro, numa ali
ança perfeita, prontos a se comple
tarem na utilização industrial eco
nômica. O petróleo se oferecia, quase 
em borbulhas, à flôr da terra, ao d<:s
bravador, ao pioneiro que avançava, 
pelo sertão despovoado. 

Ali, a exploração inicial das indús
trias básicas não exigiu capitais. Ao 
contrário, ela é que formou o capl
tal, que permitiu a multiplicação, a 
diversificação das explorações econô
micas, criando um alto padrão de 
progresso e de civilização e um nível 
SUI'Jlreendente de fartura financeira. 

No Brasil, ao contrário, a exploração 
das riquezas básicas implica no em
prêgo de vultoso capital em vias 
férreas longas, através da acidentada 
geografia litorânea e nas pesquisas, 
difíceis e onerosas, dos lençois petro
liferos, geral'rnente encontrados a dois 
mil metros da superfície. 

Essas dificuldades, pela sua natu
reza e importância, foram, não há dú
vida, até os nossos dias, fatores im
peditivos de que a nossa evolução 
acompanhasse a de outras nações, em 
que elas não se apresentaram. 

Na época atual, no entanto, com o 
desenvolvimento industrial, proporcio
nando ao homem novos e eficientes 
instrumentos de trabalho e de defesa. 
para a luta em que tem de vencer 
e melhorar a natureza, êsses obstá
culos serão facilmente transpostos, e, 
ainda mais, pode::-emos, em curto pra
zo, acelerar o nosso surto econômico, 
recuperando o atraso. 

Ê êste o momento brasileiro. 
Senhores Constituintes: 

As normas que defL'lem as rela
ções entre o Estado e o indivíduo, 
constantes do artigo 164 - §§ 1.0 e 2.0 

do projeto· da Con;;tituição, são acer
tadas e justas. 

A livre concorrência foi a fôrça 
criadora das riquezas, mas deu ori
gem, pela concentração do potencial 
econômico, aos graves problemas so
ciais em que se debatem, hoje, as 
nações. 

Nas nações enriquecidas por êsse 
regime foi preciso, para restabelecer 
o equilíbrio e restaurar a cooperação, 
que o Estado, como fonte de ponde
ração, de sentimento. de proteção e de 
justiça, assumisse um poder regulador 
e coordenador da atividade do indi
viduo. 

O princípio da intervenção surgiu, 
pois, nas democracias, não como uma 
fórmula político-social destinada a 
substituir e revogar o con-to da li-

herdade individual, mas como UJD. re
médio corretivo dos males do en.t-!que
cimento desordenado que a livre con
corrência produziu, criando desajusta
men tos sociais. 

No caso brasileiro, a aceitaçãu re
lativa dêsse principio deverá ter uma 
simples missão preventiva. Não ~
mos, ainda, o enriquecimento e iremos 
obtê-lo por meio da expansão ela força 
de ambição construtiva do individuo. 
o que nos incumbe é dosar a il;lter
venção para ordenar êsse enriqueci
mento, prevenindo as desordens e as 
injustiças que em outras naçõe~; êle 
causou. 

A ação do Estado no Brasil deve ser, 
pois, elástica e flex!vel. 

Para cada problema, e para cada 
situação, ela deverá ser própria e 
adaptável, indo desde o incentivo à 
livre concorrência nos setores em for
mação até a intervenção supletiva do 
Estado, tomando providências e ini
ciativas diretas. 

O Sr. Daniel Faraco -V. Ex."' dá 
licença para um aparte? 

V. Ex.• tem tôda razão e está e.x
pondo brilhantemente o problema; A 
economia, realmente, por si mesma, 
não consegue manter o equilíbrio ne
cessário e se faz preciso que a in.ter
venção do Estado seja limitada a. res
tabelecer o equilíbrio pertubsdo. 
Aliás, êsse princípio já foi reconhecido 
pelo próprio Adam Smith - como 
V. Ex.• sabe, o criador da economia 
liberal. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO 
Muito obrigado pelo aparte de Vos.sa. 
Ext:elência. 

As falhas verificadas nas diversas 
autarquias cri.:ldas para a intervenção 
do Estado, em certos setores e<:onô
micos, resultaram principalmente da 
inflexibilidade da orientação que se 
traçaram. 

As emendas que ofe!'€cemos ac pro
jeto de Con.stituição visam ad.3.T>tm· 
melhor os futuros pr.eceitos consti
tucionais à realidade da situação bra
sileira, dentro da ordem de id-éia.:; que 
acabo de e>.:pôr. 

Os § § 6 e 7 do artigo 164 determi
nam a nacionalização dos Banccs de 
depósitos e das emprêsas concessioná
rias de serviços públicos. 

O § 9 dispõe que as concessões das 
minas e das quedas dágua sejam con
feri-das exclusivamente a brasileiros ou 
a empresas organizadas no país. 

O § 34 permite somente a brasileiro 
nato a revalidação de diploma e.-.q>e
d1do por estabelecimento estrangeL"O 
de ensino. 
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Já tive oportunidacde de, nesta mes
ma tribuna, manifestar-me co...'lt~a :1.s 
idéias nascidas de um excessi;oo e mal 
compreendido nacionalismo, que obje
tiYzm. criar embaraços à ação do capi
tal estrangeiro no desenvolvimento de 
nossa economia. 

Somos um país ..:.e energia econô
mica em estado potencial e, para rea
lizax a eclosão dessa fõrç:t latcnt~, e 
mistér que anim(O:nos, por tôdas as 
formas, os i.'lvestimentos do capi"t.al 
pa.rticula.:. Não o temos, entretanto, 
capaz de atender ao vulto dêsse poten
cial e à urgência do seu des~nYolvi
:nento 

O recurso que logJ.camente nos resta 
ê o de '{1!"'.-cu::ar atrai~ o capital es
:rangeiro. 

Mas não só o c:o:;pltal. Também a 
eJo.--petiência e a técnica estrangeira. 

A emenda que apresentamos ao § 6.0 

perlil.ite ao ca1)ital estrangeiro a ex
ploração de bancos de depó.sjto, mas 
deixa à lei ordinii.ria a faculdade de 
e5'tabelooer as diferenciações conveni
entes entre as institutos nacionrus e 
es tra.ngei..ros. 

A modificação que propuzemos ao 
~ 7.0 determina apenas qu.: as com
panhias estrangeiras, que venham ex
plorar serviços públicos de concessão 
federal, estadual ou municipal, sejam 
pessoas jurídicas brasileiras. 

A alteração que sugerimos ao § 9.0 

dL"J)õe que as concessões de Cl>.""])lora
ção das minas e quedas dágua P-O<Iem 
ser feitas a peswas naturais domici
liadas no Brasil e t pessoas jtll'idicas 
brasileiras. 

Com relação ao parágrafo 34, a 
ntilüla emenda visa impedir a cria
ção, na futura Constituição, de uma 
::-egra rigida, que entre em conflito 

- cJm a necessiõade evid·ente, em que 
estamos, de auxilio de téenicos espe
ci aliza,dos . 

Entrego ao legislador ordinário a 
fa<:ulda<le de regular a revalidação 
de diplomas estrangeiros, dando-lhe 
um campo de ação flexível, para que 
êle. em cada caso, adote as normas 
convenientes aos nossos i.nterês.s·es. 

A emenda que apresentamos ao pa
:·ágrafo 18 do artigo 164 do projeto 
visa peTmltlr amplitude de ação ao 
Poder Público na sua tarefa, de in
discu-tlV'€1 magnitude, de incrementar 
o desenvolvimento agrícola. Esta 
no..<;&a emenda facilitará ao govêrno 
a. utilização das terras necessárias 
pa.ra a organização de núcleos colo
:liais. 

A extensão do nosso território, na 
sua ffialor parte inexplorado, mostra 
bem que a. agricultu.""9. ê, e por mui-

to tempo terá de ser, a nQsse. prin
c:pal atividade econômica, fonte d·:· 
nosso enriquecimento. 

O desenvolvimento industrial acom
panhará nattll'almente êsse desenvol
vimento agr:tcola, nêle encontranà ') 
as bsses sólidas de sua evolução. 

A ausência de uma orientação ge
ral, segura e cons .ente não nos per
mitiu, até hoje. rumos decisivos e efi
cientes à condução das nossas solu
ções agrícolas. 

O Sr. Daniel Fara.co - _:esse, o 
maio-:- m·al d·a economia brasilelxa: 
a falt-a de um plano geral, de con
jun-to. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Têm 
sido mel'amente oportunistas e dita
das pela pr=ão de circunstâncias. 
criacias pela nossa própria falta de 
orientação permanente. Não sou 
partidário dos planejanlentos rlgidos. 
das programações esquemáticas, ge
ralmente adotadas em paises de eco
nomia evoluída, onde o que há a fa
zer é o desenvo!vín1ento das riquezas 
e.sta belecidas. 

O Sr. Daniel Faraco - Permita
me dizer que estou de pleno acôrdo. 

O SR. ISRAEL PINHEffiO - Em 
países de economia aluda em forma
ção, como o nosso. pacientes de um 
processo lento de penetração territo
rial e de formação d·emográfica, o que 
devemos fazer ê um !>alisamento ge
ral da ação orientadora. 

O Sr. Daniel Faraco - Traçar a.;; 
grandes linh:..s do plano. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Inci
dirá em êrro todo aquêle qt::e quise:
generalizar no Brasil. 

São múltiplas, em nosso Pa!s, EIS 
causas de difenrenciações. Antece
dentes históricos na formação do ele
mento humano e do processo e..-olu
tívo da civilização, o meio geográfico. 
o grau d·e densid:aàe demográfica, são 
cc..ndições ambientes bem díve:::sru; Il!lS 
imensas florestas da. Amazônia, nos 
canaviais de Pernambuco, nas re
giões minerais, nos campos do Pla
nalto Central, nos adiantados centros 
industrials de São Paulo e Rio de 
Janeiro, nas zonas coloniais do Rio 
Grande do Sul e de Santa Gs.tarina. 

O Sr. Da">tiel Faraco - Tudo iS5o 
pode e deve ser consldera.·do num 
plano geral. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Sem 
perder de vista essa multiplicade de 
aspe<:to, é que devemos traç.a.r as di
retrizes do nosso trabalho agrícola 
"tendo em consideração os antec~en
tes históricos, a justa ap:::-eciaçã.o (iOi; 



-214-

fatos do momento e a exata compre
ensão d'i!S J'ô:rçw; iminentes". 

Três fatores de desorga n;z.ação pre
?Onde!"am, na situação atual da nossa 
-economia agrícola. 

l. •) - a enorme disseminação de 
uma esca.;sa população, em um vasto 
território, afa-stando os núcleos popu
losos, diluingo, em uma tênue e rare
feita densidade, o elemento human?; 

2.0 ) - a concentração, na faixa li
torânea, dos centros industriais e de 
co:JSumo, criando, para o produto da 
terra, o fator negativo da, distância; 

3.0 ) - a migração do homem e do 
capital, formado no trato da ~rra, 
para as cidades sedutoras. 

Não prevalecem outros fatores d<: 
perturbação de nossa economia agd
cola, apontados em conseqüência de 
uma observação superficial. entre os 
quais se dã grande vulto ao lati
fúndio. 

No sentido econômico-social, o lati
fúndio é um mal, quando se expressa 
pela retenção de vasta área de terra, 
e::q:Jlo:rada em detrimento do direítb, 
que a todos cabe, de uma justa dis
tribuição da propriedade e conseqüen
te igUaldade de oportunidades. 

Sob êsse aspecto, não pode exis~!r 
latifúndio no Brasil, onde o problema 
não é de terras para braços. mas de 
braços para a terra. Mais urna vez ,,e 
comprova o êrro dos que insistem 
em comparar o~ fenômenos das na
ções super-povoadas, com ãs de um 
vasto pafs ainda despovoado. 

O que s,qui se chama latifundiário é 
o desbravador que, ná bacia do Rio 
Doce ou do São Francisct>, nos cam
pos de Goiás. ou nos pantanais à<! 
Mato Grosso, penetran.clo o sertão hos
til, tem a coragem de explorar a terra, 
sem confôrto, sem braços, sem comu
nicações, sem assistência. integraa:::o
a à cultura e à civiliza.ção, num ve:-
qsdeiro trabalho de bandeira. 

me não retém terras que outros a~-. 
pitem explorar. Antes. abre a picada 
que vai levar a regiões que só a sua 
audácia atinge, o início da coloniza
ção e da utilização. 

O Sr. Carlos Prestes- Permita-mE 
um aparte: V. Ex.a sabe quantas vê
zes o Brasil é maior que a França. 
Com população idêntica, no Brasil '>,âo 
temos sequer dois milhões de proprlê

. tá.rios, enquanto na França há cinco 
ou seis milhões. Se há milhões de 
brasileiros que não têm terra para la
VI:ar e vivem por favor na terra dm: 
senhores, como V. Ex.a vem dizer que 
não temos o problema do latifúndic-? 

O SR. ISRAEL PINHEffiO - Res
-ponderei ao aparte de V. Ex. a. Para 
comparar a França com Brasil, pre
dsariamos inicialmente colocar a c'.
dade Rio de Janeiro. a cidade ae 
São Paulo e tódas as populações br,t
sileiras dentro do Estado de Minas; 
ai, então, estaríamos em igualdade 
de condições para estabelecer um oa
ralelo. 

O Sr. Carlos Prestes - Mas a, ló
gica é outra. Milhões de b:rasileir ... s 
querem terras para trabalhar e as 
dêste imenso pais, que é como um 
Continente, pertencem a men011 de 
dois milhões de proprietários. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Em 
resposta ao aparte do nobre col€ga, 
lerei certos pontos do seu discurso. 
Disse V. Ex.•: 

"A área total das propriedades 
agrícolas -- 19'7. 629>. 914 hectares 
- representa apenas 23,2 % aa 
sU'perficie do territôrio nacional.,' 

Concluímos, inicialmente, que temos 
70 % ·do território :uacionál sem dopos. 

o Sr. Carlos Prestes - Não é sem 
donos, se há brasileiros que não pos
suem terras Para lavrar, precisam tra
balhar na terra do se:ohor. como 
meieiros, a metade ào que prod~m 
com o seu tra~>alho, com o seu suor, 
têm que e11tregar ao dono da terra 
Isso é que é o latifúndio. Sã.t> ~sses 
restos feudais que precislUlloS liqw
dar, entregando as terras aos bras1-
leiros que as queiram cultivar. 

O SR. ISRAEL PINHErRO- Um 
momento. Chegarei lá. 

Diz V. Ex. •: rio seu discurso: 
"A á:rea cultivada do Brasil 

- 12.921.000 - não ultrapassan
do 6,5 % da área total das "Jrt>
priedades rurais, ou 1.52% do ter
ritório brasileiro." 

O Sr. C(Ulos Prestes - Porque os 
don.os das terras não permitem que 
sejam elas cultivadas. 

O SR. 'ISRA:EL PINHE1!RO 
Aguarde V. Ex. • um momento. E 
conclui: 

"~sto significa que a maior 
parte delas perma:riece inexplo
rada, constituindo autênticas Ia
tifundios". 

Esqueceu-se o- ilustre colega que 
êsses 12 milhões de hectares são 
exclusivamente, de terras lavradaS 
para a agricultura, e, que as pasta
gens pa.ra o gado são também uma 
forma de utilização da teaa. 



-216-

O Sr. Carlos Prestes - Sabe Vos
Excelência que, em São Paulo. hoje, 
.são feitos contratos para que o tra
balhador desbrave e trabalhe as ter
ras, as glébas, durante três anos. 
para entregá-las il.s pastagens, · e. 
depois, são êles expulsos, por se::: 
mais conveniente ao proprietário a 
criação de gad':l do que a agricul
tura. 

O SR. ISRA'EL PINHEIRO 
Deix.e-me V. Ex.a terminar o meu 
ra<:1ocm1o, e. depois, discutiremos a 
segunda parte. 

Nestas condições, se considerarmos 
que o Brasil dispõe, atualmente, de 
52 milhões de cabeças de bovinos, 
equineos e muares a ·base <ie 2 hec
tares e meio para cada cabeça, che
garemos à conclusão de que a área 
brasileira cultivada não é sómente de 
13 :milhões de hectrures, como referiu 
o <iistinto colega, mas é acrescida 
das ár<:as das pastagens, que mon
tam a 110 milhões de 11ectares. Te
remos, portanto, 123 milhões de hec
tares, que representam 70 % da área 
das prcpriedades, e não 61/2 ~<. 

Conseqüentemente, essas proprie
dades estão muito bem utiliZadas em 
70 %, e não em 61/2%, como afir
mou. 

Não podem seT consideradas como 
latifúndios inexplorll!àos. 

O Sr. Carlos Prestes - A lógica 
de V. Ex. a é inaceitável, porque há 
grande massa de trabalha·dores que 
precisam de um pedaço de terra. 

O SR. ISRAEL PINHEI'RO 
Estou discutindo um J)Qnto concreto. 
V. Ex.•, relativamente 'a Mato Gros
so, chegou à conclusão de que ape
nas 0,4 da área das propriedades é 
utilizada quando todos sabemos que 
as proprieda.des, ali, são exploradas 
pela pecuária e não pela lavoura. 
A :pecuária é uma exploração agr1-
cola de maior interesse nacional. 

O .Sr. Carlos Prestes - São campos 
abandonados. 

O S.r. OS"VO.uw Lima - 2,5 % de 
hectares é pouco para uma cabeça. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO 
Depende dos campos. Nos de Goiás 
são precisos 5 hectares para uma 
cabeça. Sou fazendeiro, e, nêste 
pon·to, acho que essa é a média geral 
rasoável. 

Volto, agora. a responder a S-e
gunda parte da observação do ilus
tre Senador pelo Distrito Federal. 

Disse V. Ex.• que a nossa popu
lação rural brasileira é de 10 mi
lhões de pessoas, e só hã dois milhões 
de proprietários. Acho, a.o contrário 

de S. Ex.'. exagerad'l. a percenta
gem. Que representa isso? Repre
senta que cada propriedade brasi
le-ira só dispõe de um dono e quatro 
empregados. E' uma média magní
fica para as condições brasileiras. 

O Sr. Carlos Prestes Não ;e 
trata de média ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO 
Trata-re de média. 

O Sr. CarLos Prestes - . . . porque 
dêsses 2 milhões de propriedades, 
100 mil simplesmente são grandes 
propriedades com grande número de 
trabalhad-ares assalariados, quofo tra
balham como meieiros; mais de 1 
milhão são de pequenas proprieda
des cujo trabalho se faz com a fa
mília do proprietãrio sem qualque.r 
assaliria<io. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO -
Mas V. Ex.• sabe que a famllia 
mineira em geral possui mais de 4 
pessoas. 

Se V. Ex.n tirar os trabalhadores 
das grandes propriedades, não sobra 
ninguém para as pequenas, com a 
média de quatro pessoas. 

O Sr. Flôres da Cunha - O cál
culo de V. Ex.•, quanto ao povoa
mento dos campos, para exploração 
da pecuária, está aproximado da 
realidade. De fato, no Rio Grande, 
para cada quadra de sesmaria, ou 
sejam 87 hectares e 12 ares, se õei
xam pastar nessa extensão 80 a 100 
cabeças. Isto nas pastagens finas. 
Agora, nos campos inferiores, para a 
mesma extensão, não se pode pór 
mais de 40 a 50 cabeças. 

O Sr. Gurgel do Amaral - O exem
plo do nobre aparteaute só elu
cida o caso do Rio Grande do Sul, 
mas não abona, em absoluto a tese 
do mesmo, porque êste se refere ao 
Brasil e o Rio Grande do Sul é exa
tamente o Estado em que os reba
nhos são mais numerosos, enquanto 
devem ser consideradas as va.;tas 
extensões de terras, inteiramente de
saproveitadas de Mato Grosso, Mi
nas Gerais, etc. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO <Zen
do) - Nas regiões inexploradas ... 

Nas regiões inexploradas, o regime 
de grande propriedade, que é o que 
seduz o desbravador, ex2rce a fun
ção benéficz. e estimulável da inte
gração de riquezas inertes ao patri
Ir..ônio econômico da nação. Nas 
zonas de maior condensação demo
gráfica. onde se situam os grandes 
centros urbanos, a subdivisão da 
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propriedade rural é necessária, para 
permitir a exploração intensiva dos 
produtos agrícolas essenciais ao abas
tecimento das populações das cida
des. 

O Sr. Carlos Prestes - Existem 
•·astoo Latifúndios no Distrito Fe
deral. 

O SR. ISRAEL PINHEHIRO 
Estou de acôrdo com V. Ex.• neste 
ponto: quanto aos grandes centros, 
é necessária a subdivisão, mas, fora 
dêles, a grande propriedade é um bem 
e o latüundiário um benemérito. 
- O Sr. Carlos Prestes - V. Ex.a., 

anteriormente, negou a existência de 
latifúndios no Brasil. . 

O SR. ISRAEL PINHEHIRO 
Nego o latifúndio no Brasil sob a 
expressão pejorativa do têrmo, não 
como uma· grande extensão de terra 
aproveitada sem detrimento de nin
guém. 

O Sr. Carlos Prestes - Latifúndios 
há muitos nos arredores da Capital 
de São Paulo. 

O SR. ISRAIEL PINHEIRO 
(lendo) - Nas regiões intermediá
rias, em que se cultivam a~ lavo~
ras básicas da nossa econom1a agra
ria cme exigem custoso aparelhamen
to 'e· aprimorada técnica, a subd.ivi
são é um mal. Oferecem sugest1vos 
-e:r.;emplos dêsse inconveniente, as 
antigas zonas agrícolas do interior de 
São Paulo e Minas Gerais, onde ou
trora existiram grandes e prósperas 
fazendas. A sucessão hereditária. 
multidividindo-as pelas grandes fa
milias, transformou-as em pequenas 
propriedades sem condições· de explo
raçãc econômica. 

O Sr. Daniel Faraco - f:sse caso 
se repete na zona colonial do Rio 
Grande do. Sul, onde há verdadeiros 
guisados de terras decorrentes da 
subdivisão por herança. Uma peque
na extensão não pode ser cultivada 
econôlnicamente. 

O SR. ISRAEL PINHEHIRO 
A pequena propriedade, longe do 
centro urbano, não pode ser explo
rada técnicamente, porque exige o 
aproveitamento de tudo, desde as hor
taliças até o gado. A manteiga e 
todos os sub-produtos necessitam de 
mercado próximo. 

O Sr. Daniel Faraco - Ninguém 
defende o latifúndio, mas todos de
vem reconhecer que é necessária cer
ta dose de grandes propriedades pa
ra deterlninadas explorações. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO 
Para anular a ação dos fatores de de
sorganização dêsse nosso panorama 
rural, teremos de criar condições in
dividuais c condições de ambiente, 
capazes de conjugar o esfôrço huma·· 
no às possibilidades da terra, numa 
função de enriquecimento levado a 
têrmo com ·O máximo aproveitamen
to. 

Ao lado das medidas que se impõem 
naturalmente. de ampla e permanen
te assistência à saúde, de educa.çtLo 
ao homem do campo. como t.ambém. 
as facilidades indispensáveis ao tra
balho agrícola no que se refere ao 
crédito fácil, à mecanização. ao ar
::nazenamento normal e frigorüico, à 
distribuição de sementes e adubos e >L 
industrialização dos produtos agríco
las, julgamos que uma solução ime
diata. e básica se impõe, capaz de fa
cilitar a orientacão nlanificadora da 
nossa economia 'agrícola. 

O Sr. D.aniel Faraco - Não esque
ça V. Ex.a ·-ãe assinalar que um dos. 
graves males da nossa econolnia c. 
em particular, da no~sa agricultura, 
é e~tar ela em grande dependência 
dos mercados extemos. Assim, por 
exemplo, a alteração de preços oca
~ior.a gra vc desiquilibrio no Brasil, 
como aconteceu a jlartir de 1933, em 
que a alta de preços das matéria:; 
p r i m as determinou extraordinár'..a 
absorpção da nossa capacidade pro
dutiva de gêneros não alimentícios. 
Em grande parte essa é a causa da 
imensa crise que atravessámos. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO 
(Lendo) Refiro-me à formação de 
núcleos coloniais mistos, ligados ., 
uma sábia politica ::le imigração, con
trolada e intensiva. O núcleo colo
nial lnisto terá o objetivo de rzunir 
o eiemento humane> nacional e o es
trangei:ro, permitindo, pelos laços qu~ 
a S'1Ciabilidade sabe criar, a integra
ção do imigrante no meio nacional e 
a elevação do nível téenico e econô
mico do trabalhador rural brasileiro. 
por efeito do exemplo da ambição c 
da maior experiência . do ilnigrado. 
São bem um exemplo do progn.sso 
que pode realizar · essa política, oJ.S 
prósperas colonias de São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e P;l.
raná. onde. ao lado de uma rica e 
intensiva zona agrícola, se encontran1 
cidades · progressistas e industrializa
das por .efeito da evolução natural 
das antigas sede~ dos núcelos colo
niais. 
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Será, êsse, o meio que se nos af~
gura mais indicado !?ara n_ec_essãria 
expansão dos centros md~tna1s. e. de 
consruno no "hinterland braslle1_ro, 
aliviando as grandes· concentraçoes 
urbanas do litoral e proporcionando 
maior rendimento ao trabalho agricoia. 

:Q;ses núcleos, distribuídos nas zo
nas agrícolas de fraca densidade, t~
rão além da sua finalidade proprla 
de ' células de produção, uma alta 
função ciVilizadora sõoz:e a _reg}ão de 
que serão centros de uradiaçao be
néfica. 

Teófilo Otoni, no meu Estado, c1-
c;ade hoje de 20.000 habitantes na 
bacia do Mucuri, é bem a demon~tra
cão do que pode realizar essa ação 

·-... nuclear inteligentemente dirigida 
Completamente deserta aquela \lacia, 
a antiga colônia de Fíladelfia eJterce 
hoje a sua ação civilizadora sôbre uma 
zona povoada com cerca . de 200.000 
habitantes. 

O Sr. Alcêdo Coutinho - As con
dições de vida de Teófilo Otoni são 
as piores possíveis. Sou testemunha 
pela observação direta que fiz. 

0 SR. lSRAEL PIJ:\'REIRO - Em 
que sentido? 

O Sr. Alcêdo Coutinho - No sen
tido do padrão de vüia, que é o baL'!:o. 
o povo vive em miséria extrema. 

O Sr. José Alkimim- V. Elt.a não 
conh::ce o município de Teófilo Otoni. 
Teria sido um v1$itante ocasional. 

O Sr. Alcêdo Coutinho - A Dopu
lação em geral, vive em estado de ca
rê:cda alimentar permanente. 

O Sr. Alfredo Sá - V. Elt.n está 
enganado. Teófilo Otoni é o oãsis da 
civilização no nordeste rnineiro. Te
mos água canalizada, esgõ co e 1 uz elé
trica.. 

O Sr. Alcêdo Coutinho - O aspecto 
da população é o pior possível. E' 
questão de verifi<:ação. 

O Sr. Alfredo Sá - Há quantos 
anos V. Ex.a estêve em Teõfila Otoni? 

O Sr. Alcêdo Coutinho - Há dois 
anos. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Não 
posso concordar com V. Elt.a. 

O Sr. José Alkimim - Talvez o 
nobre aparteante não tenha Dodido 
cotejar aquéle núcleo com outros do 
centro do pais. Teõfllo Otoni, coma 
muito bem disse o ilustre Represen
tan~e Sr. Alfredo Sã é um verdadeiro 
oásis. 

o Sr. Alfredo Sá - Ajiás. a bem 
da verdade, é preciso que se diga que 
Teófilo Otoni .deve sua prosperidade, 
seu grau de adiantamento, à colônia 

alemã para lá encaminhada pelo fun
dador da zona.· 

O Sr. Alcêdo Coutinho - Que por 
sinal fracassou. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO (Lendo) 
- :i::sses núcleos serão sempre os in
dispensáveis ... 

:f:sses núcleos serão os centros in
clispensáveís do esforço para assistir 
o homem do campo, não . somen~e 
dando aos governos um ponto de apolO 
na ação que lhes competir como ofe
recendo a êsse homem as vantagens 
e facilidades naturais que decorrem 
da proximidade de um centro urbano. 

A migração do homem elo campo 
para as cidades, não decorre sàmente, 
como pode parecer à primeira vista, da 
simples atração sedutora dos grandes 
centros urbanos, mas muitas vêzes da 
inclinação natural dos filhos dos agri
cultores para outros ramos de ativi
dade. l::les terão, nas vilas e cidades 
que se irão formando, um ponto de 
fixação para o exercício de suas no
vas profissões. Diminuiremos, assim, 
a corrente que vem aumentar, à custa 
do interior, a aglomeração litorânea. 

É preciso, em resumo, dar condições 
de estabilidade à economia agrária, 
necessàl:iamente localizada no interior 
do País. Temos de procurar meios 
de fixa..r as popuJa.;ões rurais nos seus 
centros de trabalho e produção. 

O Sr. Daniel Faraco - Não esqueça 
V. Ex.• que é necessária uma. polí
tica de preços. 

O SR. ISRAEL PINHEmO 
(Lendo) E s~ o conseguiremos, criando, 
por uma poli tica de colonização diri
gida, centros urbanos regularmente 
distribuídos pelo interior, que sirvam 
como pequenas válvulas de escoamen
to da produção, e como núcleos de ir
radiação dos serv.iços de assistência 
técnica, espiritual, econôll"'..ica e sani
tária aos homens da lavoura. 

O Sr. Alcedo Coutinhc - V. Elt.a 
me permite um aparte? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Pois 
não. 

O Sr. Alcedo Couti77ho- Como pro
põe V. Ex.u se faça essa calon.iza.ção? 
Pe1a entrega das terrs.s, pe!o alu~ucl, 
pelo aforamento, de que m?.;;;e\ra? A 
propósito, peço licença a V. Ex.• para 
lêr, em pequena nor!i, um exemplo do 
que seja terra dividida " cultivada e 
terra não dividida e ir..aproveitada. 
Em S:tnta Catarina hi vários muni
cipic~ JJessas conc~ições. dos quais vou 
cit:1!". :t!guns: Rodeio, Timbó, Rio do 
Sul, Araraguá, Urussan~a e Chapecó. 
~' ~s~Ps, a terra é sub-dhidida, e o 
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índice de mortalidade inrantll a: e dos 
menores do mundo - 50 por 1. 000 -
coisa excepcional para o Brasil e só 
comparável ao dos países mais adian
tados do mundo. 

Em dois municípios próximos, os 
de Laguna e Crissiuma. onde predo
minam os latifúndios, o índice de mor
talidade é elevad!ssimo, chegando até 
a 250 e 300 por 1. 000. E', apenas, 
questão de verificação. A diferença 
era tão chocante que o Departamento 
Nacional da Criança mandou para lá 
um enviado especial. 

O Sr. Daniel Faraco - Quero in
formar a V. E.x.a que a mortalidad<:: 
infantil de Crissiuma e Laguna é de
vida, em grande parte, à indústria ex
trativa do carvão. Além de não pos
suir clima igual ao do oéste ca tarinen
se, na escolha do carvão trabalham 
muitas mães que, devido a isso não 
podem cuidar eficientemente dos fi
!hos. Essa a causa da mortalidade 
naqueles municípios. 

O Sr. Alcedo Coutinho - Mas é, 
principalmente. graças à forma de 
economia agrícola ali existente que 
resulta o índice de mortalidade elevado. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- M~s 
êsses centros, essas cidades que ire
mos fundar. serão, exatamente, o pon
to de apoio pa:-a uma assistência 
eficiente. Porque não é possível pres
tar assistêncla eficiente em zonas de 
densidade de população tão baixa. 
como são, em geral, aquelas em que 
se acham distribuídos os homens do 
campo. 

O Sr. Alcêdo Coutinho - Só é pos
sível concentrar essas populações ofe
recendo-lhes condições favoráveis para 
que se fixem concedendo-lhes terra 
própria. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO -Não 
se trata de estabilizar. Não queremos 
concentrar, mas, sim, promover a imi
gração, reunindo o imigrante estran
geiro ao imigrante brasileiro, e cri:m
do centros de produção. E' o que os 
senhores comunistas chamnm a pro
dução social; é para facilitar essa 
produção social. 

O Sr. Alcêdo Coutinho - "Pro
dução social" é têrmo muito vago 
que V. Ex.a emprega sem sentido. 
Que é produção social? 

O Sr. Daniel Faraco - V. E~:." dá 
licença para um aparte? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Pois 
não. 

O Sr. Daniel Faraco - Creio que 
o nobre orador não hesitará etn pro
clamar que o ideal é o homem pos
suir a terra que cu~tiva. 

O SR. ISRAEL PINHEiRO- Claro! 
O Sr. Daniel Fara.co - E' êsse o 

ideal que todos nó.; almejamos. 
O Sr. Leite Neto - Mas c3tá em 

contradição com o pont-e de vista sus
tentado pelo orador. 

O SR. !SRAEL PINHEIRO ...:... A. 
sui>d'visão da propriedade se dará na
turalmente, (!ua..'ldo houver transporte 
suficiente e cent~os de consumo pró
ximos. 

O Sr. Alcêdo Coutinho - Vossa ~ 
celê!lcia sabe que os lat!fundios estão 
a seis quilômetros daqui, dêste recinto. 

O SR. ISRAEL ?INBEIRO- Isso 
é outra coisa. Eu já disse que estotl 
de acôrdo na sut.divisão jumo dos 
grandes ce!l tros, mas longe, dos ce!l
tros urbanos é a.n':i-econõmico. 

O ilustre Senador Luís Carlos Pres
tes admirou-se de que ex:stissem no 
Brasil mil propriedades de 10.000 hec
tares. Ora. 10.000 hectares são dois 
mil alqueires. Dois mil alqueires. para 
criação de gado no interior !lão têm 
valor ~conôm!co, porque não se podem 
manter nessa área mais de quinhen
tas vacas criadeiras. 

O Sr. Carlos Prestes - Não h:i. ad
m:;ação; há co!lstatação da existên
cia de mais de mil propriedades com 
mais de 10. 000 hect!lres. :f:sses nú
m-:::-cs s5.:) d2..s estatísticas. 

O SR. ISRAEL PII\"HEIRO - Ma~ 
V. Ex.\ em s-~u dlscurso~ emprega a 
expres.são: .. o que é m:lis espantoso", 
qua!ldo se refere às propriedades de 
100.000 hectares, portanto, a p:-im·~i
ra citação ta:nbém é espantosa. 

O Sr. Carlos Prestes - Esoantoso 
é existirem dez mi1hões de brâsi1eiros 
qt!e qutirem te,·ra e I!ão a têm. 

O SR. ISRAEL PÁNEEIRO - Não 
há brasile:ros qu·~ queiram terra e não 
~nham. A tel'!'a é que precisa de 
brasileiros e 11:lo e!lcontr3 b:-:~ços. 

O Sr. Carlos Prestes Amanhã 
mesmo manàarei a v. Ex.~ um2 de
zena de brasileiros q U·? qu::!rE"m te!"ra 
par3. trabaihar e ~:lo C0!1seg·u.em. 

O S?... PF!-:E'SIDBNTE - Lern.bro ao 
nobre orJ.dc1· que stu ten1po está 
findo. 

·. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO- Vou 
terminar, Sr. Presidente. 

(Lendo): Um mat:a agrário, -!'m que 
figurem êsses centros racionalme!1te 
fundados. ê o único meio d~ estimulo 
às populações campesinas, pela cria
ção do ambiente de apo'o e co:lfõrto 
de qu2 necessitam para a sua fi:.:ação 
no interior do Pais. 

Sr. Presidente e Srs. Constituintes: 
compenetrados do dever que temos de 
cumpri!', pesanào bem as graves ano
malias óm que se debate o nosso País, 
a exigirem reajust.amznto imediato, 
concentremos os nosso esforços no 
serviço labo~ioso de nossa educação 
democrática, no reajustamento ecJ
nõmico e r:nanceiro, na €struturação 
dos institutos legais, construindo, den
tro da realidade brasileira, uma obra 
de fundamentos sólidos, e não pers
pectivas distantes de r~alizações pro
blemáticas. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o Senhor Daniel Carvalho, ora
dor inscrito. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO (*) 
- Sr. Presidente, a douta Comissão 
da ConstitUição, com uma dedicação 
digna de todos os encômios, está en
tregue à revisão do projeto e ao exa
me das emendas a êle oferecidas, ae 
modo a apres~ntar um trabalho digno 
do momento histórico que o Brasil 
atravessa. 

Creio, Sr. Presidente, que o Ple
nário deve acompanhar com tôda a 
atenção o trabalho da Comissão de 
ConstitUição, sobretudo para estimular 
a póda dos dispositivos, contingentes 
acessórios que não precisam figur~r 
na .Carta. estimulá-la também no 
sentido de resistir às solicitações de 
interêsse individual e de grupos que 
não devem ter ingresso em nossa 
Constituição. 
A~sim, por exemplo, se, na primeira 

parte. como já foi divulgado, o tr:.
balho de revisão merece nosso aplau
so. e se a distribuição das m:J.térias 
está bem meillor, porque se voltou 
ao moàêlo da.s Constituições de 91 
e 34, admirável na sua sistemática, es
capou, entretanto, no meio dos dispo
sitivos aceites aquê!e do final do pa
rágrafo único do art. 16, que reza: 

"Os Deseml.Jargadotes do Dis
trito Federal não perceberão ven-

(") Não foi revisto pelo orador. 

cin1entos inferiores à maior !"e
muneração atribuída aos mag!.5-
tradd's de igual categoria dos Es
tados." 

A êsse dispositivo. Sr. Presidente. 
cabe perfeitamente a pecha de grilhão. 
irro>;ada pelo nobre colega Sr. Raul 
Pila, porque prende o legislador ordi
nário e obriga o Distrito Federal a 
aceitar uma fixação de vencimentos 
feita em outro Estado da República. 

Reconheço que os vencimentos dos 
Dcsembr.rgadores do Distrito Federal 
precisam ser elevados de acôrdo com 
o e'evado custo de vida da Capital: 
mas não é o meio de obter remu
neração condigna a êsses magistra
dos, introduzir na lei fundamenta! 
êsse dispositivo impróprio nela pelo 
seu caráter secundário, destinado a 
atender uma 6ituação transitória c 
QUe subordina o Distrito Federal a 
uma :egislação a êle completamente 
estranha. 

Sempre entendí. que seria de bom 
alvitre, na elaboração constitucional. 
tomar-se por base a Carta de 34. uma 
vez dela retirados alguns enxertos in
traduzidos por circunstâncias de mo
mento histórico que então atravessá
vamos, como a parte alusiva à repre
sentacão classista e outras análogas. 
e. ain.da. outras matérias que seriam 
mais próprias de leis e a tê de regula
mentos. 

Cada dia mais me convenço de que 
teríamos adiantado o trab9.lho, acei
tando como anteprojeto a Carta de 
34. que representa obra notável de 
adaptação dos principio• constitucio
nais inscritos na Constituicão de 1891. 
às necessidades do Brasli moderno. 
e, sobretu·lo, às exigências da nova 
concepção de Estado. porque a Carta 
<ie 1934 incorpora às garantias tra
<iicionais· dos direitos políticos tam
bêm as ca ordem social e econô
mica. 

A tarefa dos Constituintes núo é. 
a meu ver, a de fazPl' obra inteira
mente nova. nem tábua rasa do exis
tente, mas aproveitar os alicerces das 
nossa.~; instituições. os muros que re
sistirem à ação destruidora do tempo. 
e, sôbre essas bases. estabelecer as 
instituições que devem reé':er o Brasil 
democrático dos nossos dias. IMuito 
bem.) 

Já. havia sido notado. por Burke. 
por Lord Grey e por Lord Russell, ser 
ma.ts f:lcil destruir e faze!'_ tudo de 
novo do que conservar e melhorar. 
manter o que deve ser mantido, as 
partes úteis das instituições e acres-
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centar as partes novas, porque isso 
exige maior vigor in ~lectual, esfôrço 
de comparaçii.o e combinaçãooçara har
monizar a parte nova com a velha e 
estabelecer perfeita concordância en
tre as partes que se mantiveram e 
aquelas que foram acrescentadas. 

E' esta tarefa difícil de conservar. 
melhorando. que está entregue à Co
missão Constitucional. que repito 
merece nossos louvores pela forma 
por que vem desempenhando a óUa 
missão. Se tôda.s as matérias da Ca1·
ta Constitucional são indiscriminada
mente de alta importância. entretan
to, algumas se aPresentam com mais 
conspícuo relevo e merecem mais apu
rado estudo. 

Assim, nê:;te plenário, foi dada a de
vida importância ao problema do nos
so regime - discutindo-se qual se
na preferivel - se o parlamenta
:-ista.. .se o presidencialista. Nesta 
matéria já se fizeram ouvir os mais 
competentes. uns em prol <lo Presi
dencia!ismo. outros em favor do par
"amentarismo. 

Como presidencialistas, ouvimos, 
com. a maior atenção, os Srs. Altino 
Arantes, Dioclécio Duarte, Eduardo 
Duvivier, Manuel Duarte, Rafael Cin
curá., Eurico Sousa Leão. Como pre
sidencialistas mcderados, dos quais 
mais me aproximo. os Srs. Munhoz 
da. Rocha e Amando Fontes. Em fa
vor do parlamentarismo ouvimos com 
a mesma atenção e gran<le respeito 
pela. sinceridade de suas convicções. 
Raul Pila, José Augusto. Nestor 
Duarte e outros. Em razão da auto
::i.da.ãe seria difícil estabelecer uma 
preferênzia. porque autoridades de 
igual peso se dividiram. 

Falando por último, não sei se se
re! tão feliz como Ruth na "seara de 
Booz" e se ainda encontrarei alguma 
espiga despr~zada, esquecida, ou não 
!obrigada, pelos ceifadores que me 
precederam no campo. 

A pri.'11eira observação, que me ocor
~e. é a de que, em geral, os que deba
teram o assunto, num e noutro sen
tido, deram maior importância ao exa
me teórico, abstrato, do que à situa
ção concreta em que nos achamos e 
a que Já tínhamos chegado, na práti
ca, em 1934. 

Cc.be aqui a observação de Disrneli, 
quando disse que pomos muitas vê
zes nnssa confiança no sistema e não 
pensamos nos homens que o vão exe
cutar. Se todos. pre&idencialistas e 
parlamentaristas reconhecem o atra
~o <la nossa educação politica, . J~o 

verifica a nece(;sidade da melhoria 
dos cost=es políticos. Ai está o ori
mei.ro argumento Que tenho em favor 
do presidenciall&mo moder:W.o. multo 
diferente do presidencia:ismo ouro 
que se acha nos doutrinadores. ou o 
nova sistema brasileiro. inteiramente 
diferente do que se encontra nos 
compêndios. Foi êsse sistema misto 
adotado pela Ca~ta de 1934. o seguido 
pelo Projeto elaborado pela CoJIÚS.'!;'io 
da Constituição, conforme terei oca
sião <le mostrar; a primeira ooser
vação. dizia. é que. <Segundo acen
tuam os tratadistas da matérta. o 
parlamentari&mo exige mais perfeita 
educação polifica do QUe o presiden
cialismo. 

O Sr. José Augusto - Mas pode ser 
tan1bém um fator de educação polí
tica. 

O Sr. Daniel de Carvalho - E' o 
que <:liz textualmente Willougbby, no 
seu livro "The government oj Modem 
State" 

O parlamentarismo exige "higltcr 
pol!tical capacity": uma capacicL'!de 
politica mais alta. 

Pergunto aos nobres colegas: se o3 
estadistas americanos julgaram que os 
Estados Unidos não estavam em con
dições de adotar o parlamentarismo 
hlglês, estaremos nós em situação de 
abraçar êsse· sistema, que exige maior 
educação política? 

O processo de presidencialismo pu
ro está feito no Brasil e em tõda. a 
América do Sul. <Apoiados) • Não 
há mais quem venha defender o pre
sidencialismo americSIIW em terras 
da Amêrica do SuL O pres!dencia
lismo. que deu os melhores resulbdos 
nos Estados Unidos, apresentou nos 
demais países dêste Continente, con
seqüências que têm sido objeto de 
discursos e estudos dos nossos consti
tucionalistas, historiadores e, também, 
de~ viajantes que passaram pelos paí
ses da América do Sul, obscl'\'ando 
com objetividade a vida política, como 
André Slegfried. 

O Sr. Amando Fontes - Digat:lOs a 
expressão: maléficos resultado.s. 

O Sr. Dioclécio Duarte - O parla
mentarismo também daria isso. Te
mos o exemplo do Chile. 

O Sr. Amando Fontes - E' p~í
vel. 

O SP.. Dli.NIEL DE CARVALHO -
Qual a razão de não ter dado bons 
resultados o sistema transplalltad<> 
para América do Sul? 

O Sr. Daniel l'araco - Por ralt~ .. 
talyez, de tempêro ... 
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O SR. DANIEL DE CARVALHO
A resposta pode ser dada com aquela 
frase de Voltaire: Pela mesma razio 
por· que os coqueir<)S produzem frutos 
na !ndia e, no entanto, não os produz 
na Itália. 

O Sr. Alfredo Sã - Na América do 
Sul, a meu ver. o presidencialismo 
tem sido campo fértil aos pronuncia
mentos e golpes de estado, devido ar:: 
fortalecimento do Poder Executivo. 

O Sr. A. mando Fontes - V. Ex. a tem 
tôda razão. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
N:i.o divirjo de V. Ex. a na crítica ao 
presidencialismo gerador do pod~r pes
soal e das ditaduras mascaradas, mas 
o p:u-lamentarismo oferece também de
feitos que foram, aliás, aqui estudados 
e nil.o desejo repetir as lições dcs mes
tres. Há vantagens e inconvenientes 
de mn lado e de outro e temos de 
pesar essas vantagens e êsses incon
venie..'"ltes, para verificar· o que mais 
nos convt:m. 

O Sr. Daniel Famco - .S:á argu
mentos tão ponderáveis a favor do pre
sidcl:'cialismo e do parlamentarism•J 
que cada vez mais se robustece em 
minha mente a convicção de que 1ma 
síntese, um comnromisso entre os dois 
sistemas é, não só possível, senão ne
cessário e indispensável. Quer dize':", 
um presidencialismo temperado. E por 
êle deveremos lutar. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
V. Ex.a está antecipando o que vou 
desenvolver, porque o que procuro de
monstrar é que nós, Constituintes é!e 
1934, já fizemos grande esfôrço no sen
tido de encontrar essa fórmula intec
média, êsse sistema eclético nais 
ada.;>tável às condições do pais, con-1-
ginclo as demasias do presidencialismo 
puro e tornando do parlamentarismo 
o que era possível para inclui-lo m 
no."Sa Constituição .. Procuramos encon
trar urna fórmula que corrigi~se as 
demasias ou a hioertrofia do executi
vo sem perder as vantagens da esta bili
dade do govêmo e da unidade uclítica 
nn Federação. 

O Sr. Daniel Faraco - Esperamos 
poder contar com os próprios parla
Mentaristas nessa ·tarefa. 

O Sr. Dioclécio Duarte - O mal ,ão 
está em se apEcar o presidencialism:J 
purc. Dentro dê~tc. é pr.eciso procurar 
o ~ui;ltJrio perfeito de todos os po
deres. 

O Sr. Daniel Faraco- Mas que en
tende V. Ex. a por presidencialismo 
puro? :Será o americano? Mas êsse é 
presidencialismo temperado. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Refiro-me 
ao presidencialismo em que o Parla
mento cumpre seus deveres e o Judi· 
ciário não abdica de seus direitos. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
Na Constituinte passada, tivemos a co
laboração de dois eminentes brasil'"i
ros,_ cuja ausência deploro, porque d~
venam estar nesta Casa, trazendo-nos 
as luzes de seu saber e da sua expe
riência. Um déles é o Sr. Borges dé 
Medeiros, que propunha o poder mo
derador corno meio de corrigir os n:~
Jes do presidencialismo. 

O Sr. Dioclécio Duarte - O que ') 
Sr. Borges de Medeiros fêz, no Ria 
Grande do Sul. foi implantar o ce
sarisrno democrático. Entre êste e o 
presidencialismo perfeito há muita di
ferença. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO ·
Vejo que V. Ex.• não leu o livro 
publicado pelo Sr. Borges de Medeiro$, 
no qual explica, perfeitamente as ra
zões da evolução do seu pensamento. 
procurando justamente encontrar so
lução para êsse defeito que V. Exce
lência acaba de apontar. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Se o Se
nho~ Borges de Medeiros voltasse ao 
govêrno continuaria a mesma políti
ca. Naturalmente. porque teria de 
obedecer às conveniências do meio. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- V Ex.a está fazendo grande injus
tica a um homem público que pode 
ter errado mas que, em tõda sua 
vida. se tem mostrado de uma per
feita sinceridade. O livro a que me 
refi:-o há de ficar na história dos es
tudos constithcionais de nosso país 
como colaboração magnífica na so
luçiio dos problemas constitucionais 
bra~ileiros. 

O Sr. Osório Tuiuti - O nobre ora
dor. com a autoridade que tem, está 
pre:;tando justa homenagem a um 
dos llomens que. como há pouco teve 
ensejo de dizer. merece todo acata
mento, não só sob o nonto de vist~ 
moral, mc.s ta!llbém intelectual, pela 
sua cultura e pela sinceridade polí
tica ( u::uito bem.) 

O S1·. Dioclécio Duarte - Ninguém 
nr-.2;:1 autoridade moral ao grande bra
:cileiro que é Borges de Medeiros. 
Ninguém pode, porém, desconhece:-
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r;11e êle não acompanhou nossa e~·o
l!1ção política. 

O SR. DA...'\'IEL DE CARVALHO 
- Continuo a supor que V. Ex.a ni:lo 
:eu o livro por mim citado. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Conhece 
a obra administrativa do Sr. Borges 
de :\1edeiros e tive.- oportunidade je 
apreciar àe perto suas idéias. Tra
ta-se de um daqueles -,idadãos im
buídos dos prh1cipios obsoletos da 
política positivista e que não soube 
continuar, aliás, a grande obra que 
Júlio de Castilhos realizou no Rio 
Grande do Sul. 

O SR. DA.."'TEL DE CARVALHO 
- Não desejo desviar o rumo de meu 
discurso improvisaào ... 

o Sr. Dioclécio Duarte - Mas bri
lhante. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- . . . para tratar da questão do Rio 
Grande do Sul. Estou certo de que 
outros o farão oportunamente, me
lhor do- que eu. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Não no~ 
referimos. porém, únicamente a êsse 
estado, pois. estamos tratando de 
uma questão de âmbito nacional. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- Insisto em dizer que houve gran
de evolução no pensamento do Se
nhor Borges de Medeiro5 e essa evo
lução se deu precisamente no exllio, 
onde escreveu êsse livro admirável: 
"Do Poder Moderador no Regime 
Presidencial". 

O Sr. Daniel Faraco - !negável
mente. 

O SR. DMTIEL DE CARVALHO 
_!!$Além do Sr. Borges de Medeiros 
tambéin outro brasileiro cuja ausên
cia àenloro. o Sr. Odilon Braga, pro
punha· como meio de contral:J.lançar 
os maus efeitos do presidencialismo 
puro entre nós. um poder moderador, 
um quarto poder para equilíbrio dos 
Por;eres Legislativo. Executivo c Ju
diciário - o Poder Inspetivo. 

De certc modo, voltávamos às li
ções de Benjamim Constant, que táo 
grc.nde influência tiveram nos estu
dos, ou na pritica co::1stitucicnal, que 
reaparece na Constituição de Weimar 
segundo as lições de Karl Schmidt. 
Segundo essa doutrina do Poder 
N-eutro o Chefe . de estado tinha 
fun('ão reguladora. tutelar, equidis
tantes dos partidos e de equilíbrio, 
necessár:a sobretudo na federação. 

Era, aliás, a necessidade dêste po-

der mais alto. àêstc polo a que se 
referiu Hugo Preuss, que fatia Rt:i 
Barbosa repelir o parlamentarismo 
entre nós porque o julgava :ncompa
tivel com a federação. 

O Sr. Dioc!écio Duarte Muito 
bem. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- Mas, volta:1do ao aparte com qu~ 
n1e honrou o nobre Representante ào 
Rio Grande do Sul. direi que devemos 
'l.dotar sistema que mantenha a. par
te boa do presidenchlismo e !.he cor
rija os defeitos. 

Pode ser que esta orientação desa
grade aos que amam a beleza arqui
tetõnica dos sistemas puros ... 

O Sr. Daniel Faraco - Qc.,remos 
eficiência e não estética. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
. . . mas pod-e bem ser Ullla daquelas 
incoerências felizes, um daquêles dis
parates úteis que Boutmy encontrou 
na Constituição inglêsa. 

Passarei, agora. a examinar a. tese 
enunciada de que já havíamos avan
çado para o regime intermédio e não 
mais tínhamos o presidencialismo pu
ro na Constituição de 34. 

Dos característicos do presidencialis
mo, segundo Karl Schmidt, na sua 
"Teoria da Constituição", só nos res
tavam o direito de interpe!açáo .. 

O Sr. Dioclécio Duarte - O que o 
presidencialismo não impede. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
o direito de dissolução c o 

fato dos ministros dependerem 
da confiança do pa.rlamento. Tõdas as 
outras caracteristicas já haviam sido 
adotadas na Constituição de 34, como 
passo a demonstr~ 

O Sr. Dioclécio Duarte - Pass:!..'iam 
os minist1·os a ser designados pelos de
putados e a êles se subordinariam por 
sua vez. os deput.ados se sentiriam obri
gados a agradar aos ministros, par?. 
obterem favores. 

O Sr. Daniel Fczracó - Nome3.Çã.v 
inicial dos ministros te:ia de ss=r apro
vada pelo Senado. 

O Sr. Daniel Faraco - A nome !!.C;; o 
ção e a demissão. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
Com efeito, abandonamos a obsolet<. 
concepção dos pode::es separados e au
toncmos. substituindo-a pzlo sistcmr. 
da coordenação e dos órgãos que exe::-
cem as funções necessárias á uni:l:We 
da vida do Estado. 

A Constituição de 3-1 não fala.va em 
podc::es · bdependentes e harntón.icos, 
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ma.s em porJeres coordenados, para 
mostrar bem a diferença entre 
a concepção por ela adotad.1. e 
a que fo1 aceit?. pela Constltlllçao de 
91. Pénso que andamos acertadamen
te agora ao restituir ao texto o vo
cábulo que figura na Constituição de 
91, porque entendido em harmonia 
com os demacis preceitos da Carta tra
duz bem o nosso pensamento. 

O Sr. Leite Neto - Houve, portm, 
a falência do re$ime durante essa 
Con.stituição. No desenvolvimento da 
República. a falta do sistema de ~on
trapesos revelou sempre a tendência 
das ditaduras a curto prazo. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- V • E.'l:cia. está reiterando, con
siderações por mim formu:adas. por
que. em relacão ao processo de nre
sidencialismo puro durante a Cons
tituicão de 91, não na dUvida - e 
aqu{ todos se manifestaram nêsse 
sentido. 

O Sr. Daniel Faraco - O nobre 
aparteante está voltando a fase .iá 
concluída da discussão. 

O Sr. Dioclécio Duarte - O ilustre 
orador deve confessar. no ca;;o. a sub
serviência do Congresso. que nunca 
~ou\Je respeitar seus comPromissos. 

O Sr Amando Fontes - Não o óa
bia. porque o Presidente da Repúblic.:t 
interferindo nas eleicões. compunha o 
Congresso. 

O Sr. Dioclécio Duarte qomo 
antigamente os Chefes de ;>;abmete 
da monarquia faziam as eleições. 

O Sr. Amando Fontes Nisso 
V. Ex." está ao meu lado: - não 
houve parlamentarismo no Brasil. 

O Sr Dioclécio DuttTte -- No Rio 
Grande· do Norte. elegeu-se senador 
três vêzes. o Sr. Amaro Bezerra e o 
Imperador não permitiu que figuras
se no Senado. 

O Sr Daniel Faraco - O sist~ma 
e!eitorai viciou todos os regimes ante
riores a 1930. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- Os nobres aparteantes me co:ldu
zem à declaracão de que. felizmente, 
~emcs progredido. temos melhorado. 
Já estamos em et:apa mais avan~ada 
da nossa Yida política. A rep::esen
tação dos vários partidos nesta As
sembléia e a reconhecida liberdade 
das últimas eleicões. estão a demo=
trar que temos caminhado. E. es
pero· em Deus. continuemos a cami
nhar no sentido do aperfeicoamento 
das nos,sas instituicões pociticas. 
E~ para isso aue estam03 reunidos 

e cada um deve dar a contribmç;;.o 

do seu estudo. das suas obsc::-í~õe.s 
e da sua experiência, p:ua que pos
samos chegar a bom resultado no ti~
sempenho do mandato que ncs coa
feriu o povo brasileiro. 

Dizia eu, porem, que c:u-ac'"..e::·;.,ti
cos do parlamentarismo ha>·iam .stdo. 
em grande parte. adoéados na Cana 
de 34. Realmente. pela Constltuiçiio 
de 91, os Ministros não podiam r.onl
parecer à Assemb:éia. Eram compar
timentos estanques o GoTêrno e o 
Parlamento. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Ass~ 
Brasil demonstrou em seu tra!lu.L'l.o. 
que os Ministros· não estavam im
pedidos de comparecer. desde Que o 
Congresso o-.; convida.ssc e o ilel'mi
tisse. 

O SR. DANIEL DE CARVAL..."l:O 
- Era opinião singular. Predomi
nava porém, a que foi apontad:l. no 
discurso do Sr. Altino Arantes. \mui
to bem) porque PrUdente <le MoraL<;. 
um dos grandes patriarcas d:\ Rcpú
l:lllca. conhecedor perfeito · da Cons
tituição e de 5eu espírito. se recusou 
terminantemente a ter qualquer in
tervenção no parlamento ou me;mo 
fazer-!he QUalQuer comunicucí\o qu,; 
não fôsse por intermédio das '''<'n
.sagens anuais. 

O SR. PRESIDENTE - Pernata
me o nobre orador observar :;ue seu 
tempo está !indo. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- Obrigado pela advertência Senhor 
Presidente. Vou conc!uiz. 

Alé::n do comparecimen~o dos mi
nistros. posslvel pela Cart:a de JS34 e 
taml:ém pelo Projeto, t<:mos seg:.m.Jo 
a.quc:a Constituição e o trallalto e la
bomdo pela Comissão Constitucional. 
o direito de pedir diretamente expli
-cações aos ministros como ês t.es tên1 
a faculdade <ie o!erect'!:-1a5 uess;,al
mente ao Parlamento. 
Outra inovação, de car:lter ~a.rh;.-

:nentarista. ê a das comis.sões de In
quérito. também por nós ac!otada. 

O Sr. Dicclécio Dua.r te - No pr.::
sidencialismo :l.meri<:ano as c.omiss(ícs 
de inquérito são comuns; <> Cllngre;-
so nomeou -a5 v:irlas vêzes. ·· 

O Sr. Amando Fontes - Xo rc
p,ime americano, nctj,-.se gl':\nd~ ~~n
dência para fórmtl1as :..'arhm.cnta.ri.-.
tas. 

O SR. DANIEL DE CARVAUIO 
Finaln1ente ' os mirüst:r-:).3 não 

eram respon!sávei5 perante o ccr.
v·~so OU perante OS tribUDa!s pelos 
conselhos <lados ao P~cs!dente da 
República. nelo.s atos q;J.c sub:'!cr~viam 
ou pmt!cava:n por ordem do <Jh·efe áo 
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Gove:-no de que eram meros &ecretá
rios, ao passo que pela Constituição 
de 34 e velo projeto se tornam res
ponsayeis pelos atos que referen
dam. 

O SR. PRESIDENTE - Esta ter
minado o tempo de que c!isrn:nha o 
nobre Representante. A Me~a já foi 
ba:>tante tolerante, concedendo-lhe 
mais trê.s minutos. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- Vou concluir, atendendo à nova 
advertência de V. Ex.". Louvo o tra
balho verdaaeiramente notável a que 
está entregue a Comissoã Constitu
cional e peco mais uma vez aos no
bres co!egas que acompanhem ésse 
esfôrço trazendo à. tribuna a cont=l
buicão de suas ob3ervacões, Pois acre
dito que ainda re.stará grande tarefa 
ao Plenário. na última fase de aper
feiçoamento da Carta que o povo 
brasileiro espera. (Muito bem; mui
to bem Palmas. O orador é viva
mente cumprimentado.) 

<Durante o discurso do Senhor 
Daniel de Carvalho assz;.me a 
presidência o Senhor Huqo Car
neiro. 1.0 Suplente de SecretâTio. 
a qual é, em sequida, ..:;sumida 
.pelo Senhor Rui Almeicla, 4.0 

Ser:retário.) 
O SR. PRESIDENTE- Tem a pa

lavra o Senhor Heitor Collet, orador 
inscrito. 

O SR. HEITOR COLLET - Se
nhor Presidente Senhores Reuresen
tantes, as emCllldas que apresenta= ao projeto constitucional em 
discussão fora:n subscritas. em pri
meiro lugar, pelo nobre líder f!umi
nense. Senhor Deputado Ernáni do 
Amaral Peixoto. S. Ex.a, em tempo 
oportuno, virá sustentá-las desta tri
buna. 

Ve:r:ho apenas fazer pálida apre
ciação (não apoiados geraisl ~õbre 
alótl-'1S pontos do prc jeto constitu
cional. já aqui examinados soo vá
rios e interessantes aspectos. Ainda 
na sessão <ie hoje, pelo nob!"e Re
presentante mineiro Sr. Israel Pi
nheiro foi ·abordado assunto que tem 
merecido especial atenção da Ca~a: 
a Ordem E~o!lõmica e Socia!. 

Sem dúvida. no momento avulta 
de L.··:!lportància em tõda a nai'te. e1n 
tôdn.s a~ nacões do mundo. a. Dlis
são econômica e social do F.s:ado. 
E' que ir.cumhc ao poder Público, 
dilatando sua aç5:o. penetrando fun
do, nos mais importantes s<:>to~es 
das atividades humanas. no interêsse 

da verdadeira ordem democrática, 
realizar as condições · nece~\;á:ia.> à 
efetiva segurança dos direitos funda
mentais do homem. considerados 
ina!ienáveis é imprescritíveis, e que 
os padroeir~ da grande democracia 
americana. na declaração de inde
pendencia. consideraram também 
verdades evidentes. Direito igual de 
todos os homens à vida, à liberdade 
e ao bem estar. A vida - acrescen
taram os grandes do mundo .na carta 
do _'\.tlántico - mas "sem o receio 
da miséria e da nece5-5idade". Direito 
de acesso aos meios de subsistência. 
Direito ao trabalho. Direito à :remu
neração c;ue basta a provér às ne
ce;siaades essenciais de alimentação, 
vestuário, teto, saúde e edUcação, 
direito de todos os homens à as
sistência, nos casos de incapacidade 
ou invalidez. Não se me afigm-am 
novos direitos. própriamente. Tradu
zem antes o sentido contemporâ.'1eo, 
a definição atualizada daqueles mes
mos direitos fundamentais. tendo-;e 
em vista as circunstàncias do mo
mento históricc, o fenômeno cada 
vez mais acentuado da concentração 
da riqueza e dos meios econômicos 
de existência em mãos de indivíduo& 
e de grupos, por fôrça de Privilégios 
e monopólios. em conseqüência do 
progresso também maior da ciência e 
da técnica. 

Por igual assim definiu aqueles di
reitos Roosevelt, na mensagem di
rigida ao Congresso em 1944, !L guisa 
de uma segunda declaração de di
reitos: o do homem a emprêgo útil 
e remunerado; o de perceber o bas
tante para prover à a!imentação. 
vestuário e divertimentos; o do agri
cultor a cultivar e obter com a ven
da dos produtos o necessário a viver 
decentemente; o de qualquer indi
viduo, modesto ou não, a exercer 
atividade profissional num clima. de 
liberdade e· isento de competição des
leal, reóultante de privilé"ios ou mo
nopólio; o de cada família à habí
taçf..o condigna: o de assistên~ia mé
dic.a: o de resguardo contra i:(, mi
séria, po: motivo de velhice, acidente 
ou desemprêgo: o d:J. educação. 

Pr r is3o mcsmu. obediente hoje, 
como sempre, a um dos princípios 
em que repousa a fôrça de suas ins
tituições. põe a In<r1aterra em exe
cuão com o consentimznto do povo, 
compreensivo e avanca.:lo oro~rnmn. 
~ocialist:::.. Nacionaliza minas. em
prêoas · banços. estradas de fc:ro. ro
dovias. aviacão. Até hospitais, para 
assegumr a todos os indivíduos a as-
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sistência médica necessária. Demo
cratiza, como esc!arece Rarold Las
ki. um dos maiores líderes do pen~a
mento trabalhista no mundo. o Pc
l(.er económico, para co!Ilplementar, 
no presente, a obra ·de democrati:;;a
ção politica. ou do poder oolitico. 
conquista do século anterior. Este<n
de a ação do pod2r. Rompe com os 
prejuízos dos sistemas e das escolas 
e, sem quebra dos princípios carac
terísticos dos verdadeiros regimes de 
opinião, busca realizar o Parlamen
to, que governa a grande nação em 
nome do povo, o govêrno para o 
povo, efetivamente para o povo 
objetivo mesmo das instituições de
mocráticas. 

Convém acentuar que,. se na In
glaterra, como nos países onde o 
progresso, sobretudo o progresso in
dustrial, atingiu as mais avançadas 
etapas. a missão econômica e social 
do Estado tem por principal escôpo 
. estabelecer condições indispensáveis à 
justa convivência humana, certo é 
que, no Brasil, envolve a tarefa. co
mo não se ignora, o interêsse da própna 
organização do pais. Tem em vista 
realizar a política cujo programa de 
há muito sintetizaram eminentes so
ciólogos e pensadores pa tricios em 
fórmula feliz, tani;as vêzes repetida, E 
que não obstante. se me afigura opor
tuno novamente invocar: a política da 
formação da riqueza e da sua eqüita
tiva distribuição. 

Não importa se originem as desi
gualdades da falta ou dos defeitos 
de organização das sociedades huma
nas. O problema é o mesmo. Essen
cialmente o mesmo. A mesma a ques
.tão. A tormentosa questão social. 
E esta - ant::cipou o gênio político 
de Alberto Tórres. antes de Roose
velt - "exprime a investigação dos 
meios de estabelec~r a sociedade sô
bre bases que garantam a todos os 
indivíduos um sistema de segurança 
econômica. que não só os liberta da 
possibilidade e do temor da miséria. 
senão lhes assegure também meios 
de bem estar, de educação, de cultura. 
em tõdas as situações de fortuna". 

Seguindo a esclarecida orientação 
dos Constituintes de 1933, assenta
ram os autores do projeto a ordem 
econômica na justiça social. Condi
cionaram o direito de propr!edade ao 
imperativo do interêsse comum. 
Consagraram o principio da monopo
lização, pelo Estado, de emprêsas e 
da naciorralização dos bancos, com
panhias de seguro e capitalização e 

emprêsas concessionári:!.s do5 servi
ços públicos. Conside~a o projeto le
gitima a intervenção do poder públi~ 
co no domínio econômico, para asse
gurar a livre concorrência - a li
berdade na produção da riqueza - e 
garantir ao consumidor a aquisição 
das utilidades por justo prêço. Para 
reprimir os excessos do espírito de 
mercãncia e de usura. 

No interêsse de difundir a. proprie
dade, a pequena propriedade a~;rico~ 
la. dispõe sôbre o aproveitamento e 
a divisão das terras de domínio r.ri
vado. Também sôbre a utilização e 
distribuicão elas terras públicas. 

Estabelece meclicla5 de amparo à p~
quena propriedade e ao pequeno produ
tor à produção de consumo. especial
m ·nte à dos gêneros de primeira neces
sidade, indispensáveis à saúde do povo. 
Várias emendas a respeito fo:-am a'pre
~.e-ntadas em plenáric. Certo, muitas 
hão (le merecer o apõio da maioria 
da Cas·a . 

Determina o projeto condições e 
normas de ampa:-o ao t-rabalho e ?ro
teçáo ao trabalhador. 

Con'agra o principio da participa
ção dos empregados nos lucr.x; d;J.S 
emprêsas. 

Enseja a formação da proprie-dade 
fed-erativa. 

Não estende. todavia, as providên
cias em questão ao trabalho e ao 
trabalhador do campo. Roousou a 
douta Comissão Com,tituclonal a 
emenda nesse sentido oferecida pelo 
Prof·essor Allomar Balee!ro. Reputo 
essa cmissãu uma falha do projeto. 

A tragédia do homem do campo no 
Brasil. do trabalhador rural, tem s!do 
desta tribuna descri-ta. vezes muitas, 
em cores vivas e impre.o;sionan.tes, en
tre ou•ros ilustres Represenbl'..ntes, 
pelo nobre colega de bancada e d"e 
partido, Deputado Carlos Pinto -
filho, como eu, d-e uma d·as mais prós
peras reglões do Estado do Rio de 
Jane!ro. 

Somos ambo.s do norte fluminense. 
Deput-a-dos e ca.ipiras. a um só tem
po. me. liga.do ma!s intimamente à 
terra e aos homens da lavoura, co
nh·ccedor d·e suas neces~1da<ies e nes
t·a Casa intérprete de suas legítimas 
aspiracões. Eu, pelo bêrço' c pelo.~ 
laços da tra.dlão politica. 

Tragédia - digo - quas<! igual em 
tôda a parte. Idêntica em tôda a 
parte à que descreveu, em pá.ginfl.'l 
emoclonantes, o imcrtal autor dos 
"Sertões" e o levou a solidarizar-se 
com o sofrimento do seringueiro, 
vitima da "mais pecaminosa organi-
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zaç;;.n cie trabalho que aind2. engen
<lrou o mais desaça.mado egoismo", a 
.recJ,:unar do pC>der públ!cC> uma "lei 
<le t.Tab:l.lhC> que nobilitasse C> esfôrço 
-do hom..em; " 

Sr. Presidente· Srs. Representan·tes, 
é t.empo de curar da sorte do humil
de trab3lhador rural, de lhe garantir 
.iusta. remuner.a.ç§..o pelo esfôrço que 
empreende, ao sol e à chuva. sem 
.assistência, sem recurws bast.a.ntes 
vara. ma.n~ a fanúlia e educa.r a 
pro1c. 

Urge legi&a.ção adequada visando 
-a. amparar o homem pobre, que 
:planta. a cana para o> engenhos, as 
grandes usinas d•e açúcar; que ex
plora a terra pelo sistem.a da. têrça 
ou da meia, com!enado à fome, 
qua-"ldo não colhe ou qua.udo escassas 
as colheitas; que recebe, nas fazen
d3!<, quas~ nunca. em dinheiro, o sa
lário po:r dia. de s:erviço. 

Todos carecem ele proteç!io. A le
gislação estabel€Cendo condições par" 
o tra.balhG nos campos e medidas õ~ 
amparo ao trabalhador deverá pre
ceder a intrC>dução dos prooessos ra
cionais, de que se cogita para a•l
rnenta.r a pr<Y.lutividade da terra 

"De na.da vacerá movimentarmos 
t<S riquezas - acentuou o honrado 
Chefe do Govêrno quando candidato 
- se o nooso homem continuar. pe
quenino, mirrado, ignorant>e. Te't'e
<~.nos que primeiramente elevá-lo. colo
ca.ndo Bob o mesmC> denominador co
mum o vigor do nosso elenlent.o l
rnano e a grandeza da nossa terra." 

Cumpre manter no campo o hon:.·em 
que vi>e das a.tividades a.grfuolas. 

A mecani2la.ção da lavoma, sem pré
'Via legislação que acautel-e os int.e-
1·êsses dos pequen{)S prC>prietários e 
ôv tra.balhador propriamente. poderá 
acarretar o êxodo ma.'or das popula
ções :rurais - uma das causas eviden
te~ do empo'brecimento do nosso in
terior e da crescente carência da 
produção agrícola.. 

Val-e relembrar u que ocorreu nos 
E~tados Unidos. 

Bernardino Rorne, já citado desta 
trilYana. em um dos seus trabalhos 
só'<lre as ::-eformas agrárias, levadas a 
efeito nos oaíses da Europa e da 
.l'.m~r!ca. após a pr'meira guerra, re
fere que a m·ecanização na grande 
República, transformando as fazenda5 
em empresas ·comercia's. motivou o 
ab;.r,úono dos campos. Foram em
preg'3.dos nos Estados Unidos - decla
ra - em 1918, 80.000 tratores; em 
Hi'.lll, 440.000; em 1924, 850.000 .. No 
p~rie>do comp:r~ndido entre 19~0 e 

1930, abandonaram o campo para 
mais de 4.000.000 de homens. Em 
conseqüência da mecanização - acres
ce!lta - criou-se novo aspecto da luta 
de classes. Passaram os pequenos pro
prietários a assalarmdos. 

Cumpr·e evitar, pois, desde agora, 
se transforme amanhã a terra - fa
tor de pmdução da riqueza - em ma.is 
uma. fonte de lucros excessivos, para 
prosperidade de alguns em prejuízo do 
bem estar col:tivo. 

o exemplo merece sublinhado, no 
:nterêsse da sorte e do futuro das sa
crificadas e laboriosas populações ru
rais. 

o Sr. · Campos Verga! - Estou 
a~~mDanhando com vivo interêsse o 
bri!hànte discurso ele V. Ex.~. Lem
bro que os êrros ainda continuam. 
Basta dizer oue em São Paulo - ca
pit::tl mdustriâl do Pais - ainda a In
dústria continua fazendo apêlos ao 
pessoal do campo, conv'dando-o a 
trabalhar na cidade. Veja. V. Ex.a que 
são dois êrros, dois crimes: um, rou
bando os braços do ca.mpo: outro, au
mentando as grandes dificuldades já 
existentes naquda capital. 

O SR. HEITOR COLLET- Agra
deço a colaboração de Vossa Excelên
cia. 
. (Lendo) : Mantém o projeto a jus
tiça do trabalho. Considera seus jui
zes e tribunais membros e órgãos do 
Poder Judic:ário - poder da sobera
nia. nacional. A :novação é de ser 
registrada. Incumbe à justiça do tra
balho não apenas conciliar interêsses 
de patrões e empregados. Reconhec~r 
os direitos e as obrigações resultantes 
dos contratos indiv:duais e colet:vo:;. 
Sua importância transcende quando 
se lhe atribui, entre outros, o encargCJ 
maior de estabelecer nol'IllaS e con
dições de tra.balho nos dissídios cole
tivos, de fixar salários para assegurar, 
pela justa rem·uneração. o direito à 
vida, à susbs'stência, incluído, expres
sam·mte, entre os drreitos fundamen
tais na Constituição de 1S34. 

Resulta, pois. cia missão econômica 
e social do Estado a complexidade de 
suas atribuições. Não interessa dis
cutir o primado de um poder sôbre o 
outro. Do Poder Executivo sôb:::-e o Le
gislativo. Dêste sôbre aqt:êle. São 
harmônicos, nos têrmos do projeto em 
discussão. 

Creio da. maior relevância, entretan
to, o problema da eficiência do po-



-227-

aer, como assinala Adolf<;! Posadas -
o da adeqüação dos órgaos governa
tiVo9 aos fins a qu~ se destinam, . o 
da cm:npetênc!a dos cidadãos investl
dos. J>õlo voto popular, no exercic'o do 
ma11dato político e m. direção dos al
tos cargos da administração pública. 
Eficiência dos órgãos legislativos re
cla:nadc. para solucáo dos problemas 
sociais e econômicos. Legislação con
venient-e e ·pronta, d2 m.odo a satis
faze::- aos ínterêsses e às nscessidades 
:ns~n.ntes de homem e da sociedade. 
Bficif'ncia também dos órgãos ex2-
cutivos. órgãos administrativos des
t-inados à defesa dos inte~:êsses da na
cão e do povo em todo o País. órgã .. ls 
próprios, autônomL>S, para atender, di
retamente, às necessidades locais ~ 
das populações nus Municípios e nos 
Estados. 

Nli>o dispõe o projeto sôbrc a apli
caçãz•. nos Estados e Municípios, das 
l10l'UlllS adotadas pela União para exe
cução de serviços idênticos. 

Efi-ciência dos órgãos da Justiça. 
Justic:J. in.dependen te para assegurar, 
em to:lo o pais, o império da lei -
outro principio em que repousa a fôr
ca das instituições da Inglaterra 
sua imparcial aplicação em todo o têr
:ritorio nacionsl, a imiolabilidade dos 
direitos e o exercício das liberda-d~. 
Magistra.t<ura única, administraç~ úni~ 
ca da. Justiça, como pretendia RU1 
Barl:lo6a. Aspiração, j}Or igual susten
tada. d-esta tribuna j}Or muitos d<lS 
ilustres Representantes. Justiça ad
ministr:lda por cidadãos capazes e 
'-ll'O'l:l06, infensos a influências e interêsses locais, interesses e influências 
de pessoas, de grupos e dê partidos. 

?ode::: Judiciário, enfim, como tam
bém sustenta Oliveira Viana, com "o 
direito de organizar-se a si próprio, e 
não só a si próprio mas às outras 
judjcaturas do pais''. 

Os autores do projeto teriam, a meu 
ver, reconhecido o inconveniente de 
s;: confiar a administração da justiça 
a ma.g:istrados escolhidos e nomead~s 
nelas chefes dos executivos estadua.!S. 
Eis o motivo talvez por que veda ao 
juiz o projeto, em disj}Ositivo manifes
-:.amente impertinente, ativl:dade p:.u-
tíd:á.ria. 

Ta&..bém não dispõe o projeto sô!Jre 
a organização da polícia de carreira 
nos Estoooo. ImpurJ1a-se, nesse sen
tido. disposição imperativa da lei bá
sica. A atribuição deferida ao ch~fe 
cio executivo estad113.1 de nomear dis
cric!ouàriamente pessoas de confianç:t 
pare a~; funções políticas constitui, 

como se sabe, arma de que usa e a!Ju
sa, de ordinário, o homem de partido, 
quando no govêrno, para adquirir 
falso prestigio e coarctar as liberdades, 
sobreWdo a manifestação do pensa
mento. R€caem, quase sempre, as no
meações em indivíduos marcadamente 
partidários, dominados pelo espirito de 
faccão. 

ó Sr. Dolor àe Andrade - Isso não 
deve s~r regulado nas Constituições 
estaduais? 

O SR. HEITOR COLLET - Mas 
a Constituição federal poderia, de 
medo imperativo, determinar que a 
matéria de organização fôsse atribui
ção dos Estados. Se a Constituição 
assim dispusesse. po~ certo que a po
lícia seria de carreira em todo terri
tório nacional. 

(Lendo) 

Cabelia a providência. ainda, para 
assegurar ao cidadão, de modo parti
cular ao homem simples do interior, 
o direito de viver sem receie da po
lícia, da sua ação arbitrária - o di
reito de viver sem mêdo, de tamanha 
relevância que figura entre as liber
dades co:J.sideradas também funda
mentais na Carta do Atlântico. Já 
dizia Rui "aue tõda a liberdade se 
encerra na segurança dos direitos i!_1-
dividuais. Liberdade e seguranç2. sao 
têrmos equivalentes". 

Bem inspirado andou, poi~, o ex-In
terventor Federal. ilustre representan
te fluminense nesta Assembléia, o De
'!JUtado Ernani do Amaral Peixoto, 
instituindo a polícia de carreira no 
Estado do Rio. ~alizou S. Ex.• pro
veitosa rE>forma dos serviços de polí
cia, reforma ainda em fase de implan
tação, mas cujos resultados já se vêm 
fazendo sentir de modo satisfatório. 

No interêsse de assegurar maior au
tonomia aos Municipios, consagra o 
projeto o princípio da eletividade dos 
prefeitos. Dai, a. importância maior 
que cabe ao partido político, ã sua 
direção na escolha do candidato apon
tado acs sufragios dos correligionários 
para a administração municipal. 

Sem dúvida, o prestigio da Federa
ção repousa. menc s no pri.ncipio em 
causa do que no interêsse fundamen~l 
da boa administração em tôdas as crr
cunscrições do t>::lls. 

E' bom assinala:- que, no presiden
cialismo, a responsabilidMie doo go
vernMJ.tes impõe a<. homem de par
tido, no govêrno, o dever primeiro de 
realizar a felicidade públiea, obe<!i
ente tão só á lei, sem ceder a injun-
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ções contrá.rias ao interesse geral, de 
amigos ou de correligionários. 

Crescerá amanhã a responsabilidade 
dos prefeitos, aos quais incumbe apli
car, com acêrto, o quinhão maior 
atribuído pela nova Constituição da 
República aos Municipios na parti
lha das rendas públicas. 

A futura Constituição não será, em 
rigor, uma Constituição sintética. 
Tornar-se-ia desnecessário demonstrar 
a excelência das Constituições dêsse 

. tipo sõbre as denominadas "analíti
cas". Fê-lo, já há dias, desta tribuna, 
o ilustre jurista Plinio Barreto, re
presentante do Estado de São Paulo. 
As Constituições rígidas, ainda que do 
tipo sintético, correm o risco de ser 
freqüentemente violadas. 

Lei ruu:ional, como acentuou o Se
nhor Dep.utado Nestor Duarte, em dis
curso nã.o há muito proferido - lei 
eminentemente nacional, reg i o na 1 
mesmo, a mais regional das leis, por 
que destinada à defesa dos interêsses 
da nação, do !:ornem e da sociedade, 
deve ser, por isso mesmo, uma lei 
flexivel, isto é - conforme ainda Al
berto Tôrres - "dominada pelo escô
po de sua aplicação ao desenvolvimen
to evolutivo da sociedade". 

Para contornar os efeitos àe sua 
rigidez, admite o projeto a emenda. 
Estabelece, todavia, quanto ao proces
so, condições que se me afiguram so
bremodo rigo·rosas. 

Na veroade, apresentada pela quar
ta parte, pelo menos, dos membros 
da Câmara ou do Senado, se terá a 
emenda c01no proposta, se pelo voto 
de dois térços dos representantes. 
numa e noutra Casa, em três discus
sões fõr considerada objeto de deli
beração. Será ap.rovada, se aceita por 
dois têrços dos Estados, representados 
pelas assembléias legislativas, no ano 
seguinte. 

Não cogita c pr':lJeto da revisã.o. 
O Sr. Campos .,-erga! - Penso que 

a Constituição não deve submeter-se 
a um critério de sintetismo ou de pro
üxidade, porém atender à situação 
atuá! do povo brasileiro ... 

O SR. HEITOR COLLET - Evi
dentE. 

O Sr. Campos Verga! - ... como, 
por exemplo, a Constituição mexica
na: é extensa. é ampla, mas acode de 
maneira geral a tôdas as necessida
des do quadro atual do povo mexicano. 
Essa Constituição foge ao aspecto clás
sico das Constituições, mas atende ao 
lado evolutivo do povo e às suas ne
cessidades. 

O SR. HEITOR COLLET - Acho 
que as Constituições sintéticas têm 
precisamente essa vantagem: podem 
ser adaptadas também com facillda.de. 
O projeto cogita da emenda, mas não 
da revisão, como cogitava a Carta de 
34. Seria um meio de contorná.r ama
nhã a rigidez de texto. ou, por êsse 
motivo, partidário das Constituiçõ~s 
sintéticas. 

Quanto á ordem internacional, as 
disp.osições do projeto refletem a. ori
entação invariàvelmente seguida pela 
nossa diplomacia desde o Imp.ério. 
Ainda agora, antes de partir para a 
Europa, o chefe da missão diplomá
tica brasileira à Conferência da Paz, 
o ilustre Sr. João Neves da Fontoura, 
em longa entrevista concedida à. im
prensa desta Capital, encarecendo a 
posição de relêvo do Brasil como a 
única nação da América Latina com 
representação no importante conclave, 
acentuou que os delegados brasileiros 
defenderão na Conferência os princi
pies inspirados na tradição da I!ossa 
política diplomática - os mesmos 
principies que sustentou Rui em Haya, 
e porque, mercê de seus incomparáveis 
talen·tos, de sua prodigiosa cultura, de. 
seu avançado saber jurídico e da fas
cinação irresistivel do seu verbo, o Bra
sil, até então qu,_se desconhecido, se 
projetou no concêrto das nações civili
zadas. Assim, o pri'r!cípio primeiro, da 
independência das nações, das grandes 
e pequenas nações, consideradas tôdas 
igualmente soberanas pelo imortal bra
sileiro e também o principio da igual
dade jurídica dos estados soberanos. 

Motivo maior por certo não teria 
levado o Brasil a entrar no último e 
grande conflito que ensanguentou a 
humanidade. Sustentamos, liO lado Lias 
Nações Unidas, a causa da indepen
dência dos palses e da liberdade dos 
povos - pa!ses e povos dominados pela 
violência, subjugados pela fôrça; a 
causa, digo noutros têrmos, da liber
dade das nações e da liberdade do ho
mem, ist.o é, da igualdade da soberá
nia e da democracia. E pelas pátrias 
livres em todos os Continentes e pel(} 
homem livre em tõda parte, bateram
se e verteram sangue generoso os bra
vos soldados da Fôrça Expedicionária 
Brasileira nos campos de batalha da 
península italiana. 

Infenso o Brasil à guerra d.e con
quista movida pela ambição dos povos 
e das nações imperialistas; por jamais 
considerar o Brasil a guerra como um 
negócio, na expressão do chefe do go
vêmo, sustentarão os nossos delega-
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dos à Conferência de Paris o princ1p10 
Ja arbitragem para dirimir os litigios 
internacionais, declarado em todas as 
constituições republicanas - na de 
1891, por inspiração de um Constituin
te fluminense, Nilo Peçanha, e agora 
reproduzido no texto do projeto em 
discussão. Pugnarão, enfim os nossos 
delegados - declarou mais o atual 
Mlnistro das Relações Exteriores -
por que, nos novos tratados, se fixem 
normas e condições que assegurem 
uma p.az duradoura, que, a seu vêr, 
só poderá. ser efetivamente assegura da 
com a implantaçãó da democracia em 
toda& as nações unidas, ou seja da 
sociedade democrática e internacional 
fundada precisamente no reconheci
mento da independência e da liber
dade de todas as nações - direitos 
considerados inalienaveis no texto do 
projeto em debate. 

Seja como fô1·, os ilustres membros 
da Grande Comissão honraram o man
dato que lhes confiou o plenário da 
Asse!nbléia. Revelaram, na elaboração 
do trabalho. devotamento; inteligência, 
cultura e patriotismo. 

Invocaram os membros da Grande 
Comissão a idéia de .Peus, a proteção 
divi!la, no preâmbulo do projeto. Sa
gra, dessarte, a têxto inicial do do
cumento uma das mais caras e legí
timas tradições do povo brasileiro -
a tradição religiosa. Revela o traço 
predominantem~nte espiritual de sua 
formação. Expressa o sentido huma
nístico do direito. FUndamenta a lei 
humana, expressão da justiça a ser
viço do bem, na lei eterna, emanação 
da razão divina. Substrata a conciên
cia juridica na conc!ência moral. Nega 
o indivÍduo, presa do determinismo 
económico, titete das circunstâncias e 
da fatalidade. Afirma, antes, o homem. 
O poder realizador do espírito. Os 
atributos que dignificam a pessoa hu
mana. Creio mesmo, para redigir o 
preàmbulo da lei das leis, a lei ~uprema 
da nação, se teriam inspirado os au
tores do projeto no prefácio da própria 
história. O Brasil, na verdade, nasceu 
anti-materialista. E no materiali~mo 
que, ezr. tôda a parte, anima a luta 

-de clliSSes, instiga a rebelião das mas
sas, reside o maior perigo dos tempos 
- ainda há. pouco afirmaram. na 
Universidade de Frodhan e perante 3 
Assembléia da Escóssia, Truman, atual 
presidente dos Estados Unidos, e Cle
ment Attlee, primeiro ministro bri
tânico. Exaltaram ambos o poder do 
ideal. Outro não me parece superior 
ao ideal democrático. no momento. 

Sr. Presidente, Srs. Representantes: 
Delegados do povo, intérpr,tes de 

sua \"Ontade livre e 'Ob(>l"ana. aqui nos 
encontramos a serviço mesmo do re
gime democrático, dos principies que 
hão de caracterizar em todos os tem
pos a democr?.cia - e do ideal de
mocrático. que, na lição de um dos 
mais notáveis filósofos e juristas do 
Brasil, "há de resolver-se, em última 
análise, na abolição do privilégio, na 
igual oportunidade assegurada a todos. 
na utilidade da capacidade, na difusão 
a mais larga possível eles bens nlate
riais e morais com quP os progresso6 
da civilização e da cultura têm con
corrido para tomar a vida do homem 
mais agradável E' melhor". <Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é 
viva1ncnte cumprimentado.) 

<Durante o discurso do Senhor 
Heitor Collet, reassume a presidên
cia, o Senhor Melo Viana, Presi
dente.) 

O SR. PRESIDENTE - Está. finda 
a hora da sessão; vou levantá-la, de
signanào para a de amanhá, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão umca do requerimento 
n." 85, de 1946, solicitando ao Poder 
Execut-ivo informações sõbre o nú
mero exato de Sanatórios existentes 
no pais, e número de leitos em cada 
um. <Em virtude de urgência). 

Discussão única do requerimento 
n.0 136, de 194G, solicitando a nomea
ção de t.ma comissão de parlamenta
res para examinar, com urgência, no 
local, a situação do põrto de Santos, 
São Paulo, em face dos últimos acon
tecimentos. 

Discussão umca do requerimento 
n.0 22, de 1946, solicitando l.nJlor• 
mações ao Poder Executivo, por in
termédio do Mlnistério da Justiça e 
Negócios Interiores, sôbre pagamento 
de gratificações a juizes eleitorais nos 
Estados e aos preparadores das elei
ções de 2 de Dezembro último 

Discussão do requerimento n.o 40, 
de 1946, pedindo se consigne em ata 
voto de regozijo pela chegada do pri
meiro trem, conduzindo minério, a 
Volta Redonda. 

Discussão única do requerimento 
n.0 44, de 1946, solicitando sejam en
ca.."llinhudas ao Poder Executivo su
gestões sôbre medidas a serem to
madas para debelação da· crise eco
n6mica. 
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Discussão única do requerimento 
n.0 62, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sôbre as me
didas tomadas ou a serem tomadas 
com relação ao problema dos nossos 
transportes marítimos. 

Discussão única do requerimento 
n.0 21, de 1946, solicita:cdo que a Mesa 
da Assembléia oficie ao Prefeito do 
Dist!"ito Federal, solicitando suas pro
vidências junto à administração da 
Companhia Light and Power, a fim 
de que sejam tomadas várias medidas 
que beneficiem o serviço de transpor
te de passageiros de bondes. 

Discussão única do requerimento 
11.'" 63, de 194.6, requerendo seja suge
rida, pela Mesa da Assembléia ao 
Pode!" E:~ecutivo, o estudo e constru
ção de duas pontes sõbre o Rio São 
Francisco; uma ligando Jcazeiro, no 
Estado .àa Bahia, a Petrolina, em Per
nambuco; e outra, nêste último Es
tado, em Jatinã. 

Discussão única do requerimento 
n.0 46, de 1946, solicitando medidas 
do Poder Executivo tendentes a mobi
lizar todos os recursos e meios de 
transporte disponíveis nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e PF.raná, para dar vasão ao escoa
mento da safra do milho; e concessão 
de prioridade para o transporte de 
cereais das zonas produtoras aos 
centros consumidores. 

Discussão única do requerimento nú
mero 42, de 1946, p.edindo a interfe
rênda da Assembléia constituinte 
junto ao Poder Executivo para que 
seja considerado válido para os pró
l.."lmos pleitos estaduais e municipais o 
alistamento voluntã.:rio sob o qual se 
rea.liza..'"2ltl as eleições de 2 de dezem
bro. 

Discussão única do requerimento nú
mero 69, de 1946, solidtando ao Po
der E:s:ecutivo a revogação do decreto 
"que J)Torroga, pOT mais um ano, o 
mandato das atuais diretorias das en
tidad~ sinõica.is. 

Discussão única do requerimento nu
me:ro 'l3, de 194<i, solicitando ao Po
der Exe<:utivo informações por inter
médio do Instituto Nacional do Alcool 
e do Açúcar, qual o "stock" de açú
car existente na:; usinas produtor3s 
e no comércio enca-rregado da distri
buição. 

Discussão única do requerimento nú
mero 65, de 1946, solicitando ao Po
der Exe<:utivo a remessa., â Assem
bléia, do ext:rato da conta corrente do 
Govê:rno Fe<l.e:ra! no Banco do Brasil, 
relativa ao fina.nciamento especial do 

algodão, no período de 7 de outubro 
de 1944 a-té a presente data, bem co
mo do processo n. 0 183-45, da Ooznis.
são de Financiamento da Produção. 

Discussão única da inõicação nú
mero 9-A, de 1946. sugerindo que se 
represente ao Poder EJGeeutivo. no 
sentido de- serem propostas medid<•s 
urgentes de ordem econômica. 

Discussão única da indicacão nu
mero 32-A, de 1946, sugerindo· ao Po
der Executivo medidas a serem toma.· 
das, com urgência, para desobstrução 
dos canais que ligam as lagoas "Nor
te" e "Manguaba", no Estado de Ala
goas, inclusive a assinatura de urr. 
acô!"do entre os govérnos da União 
e do Esta-ào, para execução e conser
vação das obras. 

Discussão única da indicação nú
mero 29-A, de 1946, que propõe seja 
desaprovado pela Assembléia Co!lsti
tuinte o ato do Poder Executivo l>ai
xando um Decr<:to-lei contra o direito 
de greve; e sejam pedidas informações · 
sôbre os motivos da presença dos 
agentes da Ordem PolitiC?. e Social 
nas assembléias dcs 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 
Ins'tituto Nacional do Livro, e aboli
ção imediata dcs impostos que gravam 
a importação do ll~•o estrangeiro. 

Discussão única da indicação núme
ro 44-A, de 194u, sugerindo S<> Poder 
Executivo providências para pagamen
to imedia te de !ndenizações devidas 
às famllias das v!iimas do desastre 
ferroviário, ocorrido em Sergipe no dia 
18 de marçe p. p 

Discussão única do requerimento 
n. o 71, de 1946, solicitando informações 
ao Poder Executivo, com a má:xi!IUL ur
gência, sôbre as despesas realizadas 
até agora pelo Instituto Nacional do 
Sal com o pessoal e a instalação do 
seu escritório, inclusive da Diretoria 
da fábrica da Companhia Na.cicmal de 
A!calis, no Estado do Rio. 

Discussão única do requerimento nú
mero 20, de 1946, solicitando a inter
!e~cia da Mesa da Assembléia Junto 
ao Ministério da Viação e Ob!"as Pú
blicas, por melo de oficio, sugerinào 
seja notificada a Leopoldina Ra.!lway, 
ellcru:ecendo-se a necessidade de ele
t.Ii:ficação de sua ferrovia, cem a pos
sível urgência. 

Discussão única do requerimento nú
mero 91, de 1946, solicitando seja in
formado pelo PodeT Eleecut!vo o a.nda
mento da construção da Estrada de 
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Ferro Mossoró: o material de que esta 
dispõe; despesas com seus funcioná
rios e operários; se o Govêmo tem re
cebido reclamações contra a sua ad
ministração. 

Discussão única da indicacão nú
mero 36-A, de 1946, pedindo seja su
gerida pela Assembléia Constituinte 
ao Poder Executivo a necessidade ur
gente da criação da cadeira de Tisio
logia, nas Faculdades de Medicina do 
pais. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 129, de 1946, solicitando a nomea
cão de urna Comissão de 8 membros. 
incumbida de estudar a influência, 
!la economia nacional, das tarifas al
fandegárias. 

Discussão única da indicação nú- ' 
mero 35-A, de 1946, pedindo seja su
gerida ao Poder Executivo a conclusão 
da construção de trechos de estradas 
de ferro no Estado da Bahia. 

Discussão única da indicação nú
mero 38-A, de 1946, sugerindo ao Po
der Executivo providências para a re
tirada do casco do navio "Itacaré" e 
do tubo de sucção da draga "Bahia'·. 
que estão obstruindo a barra do Pórto 
de Ilhéus • e dragagem da mencionada 
barra e do canal destinado à nave
gação. 

Discussão única da indicação nú
mero 62-A, de 1946, solicitando se 
constitua uma Comissão para apre
sentar sugestões ao Govêmo no sen
tido de se fixar a data do descobri
mento do Brasil; com parecer da Co
missão de Estudos das Indicações. 

Discussão única da moção da ban
cada comunista solicitando que o 
Poder Executivo tome as medidas ne
cessárias, para modificar as ativida
des antidemocráticas de autoridades 
a êle subordinadas. 

Discussão única do Requerimento 
n. 0 202, de 1946, solicitando seja no
meada uma comissão de 5 membros 
a fim de serem a!JYI!l.das irregulari
dades havidas nos leprocômi;Js, bem 
como a verdadeira situação dos le
prosos. 

Deixaram de comparece: 8-! Se
nhores Representantes: 

Partido Social Democrãtic-:> 

Amazonas: 
Valdemar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 

P=i: 
Magalhf.es Barata. 

Pia ui: 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
"-!oreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
José Varela. 
Valfredo Gurgel. 

Pernambuco: 
Pessoa Guerra. 

Alagoas:' 
Teixeira de Vasconcelos. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 
Aloisio de Castro. 
Bégis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

Espírito Santo: 
Hem·ique de Novais. 
Eurico Sales . 
r\sdrubal Soares. 

Rio de Janeiro: 
Cnrlos Pinto. 
Paulo Fernandes. 

'Getúlio Moura. 
Bastos Tavares. 

Milaas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Pedro Dutra. 
Dv.que de Mesquita. 
Cristiano Machado. 
Rodrigues Pereira. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Noveli Júnior. 
Martins Filho. 
Lopes Ferraz. 
Sampaio Vidal. 

Goiás: 
Diógenes Magalhães. 
Galeno Paranhos . 

Maio Grosso: 
Argemiro Fialho. 

Paraná: 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 
Altamiro Guimarães. 
Hans Jordan. 



Rio Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. . 
Teodomiro Fonseca. 
Antero Leivas. 
Bittencourt Azambuja. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Piauí: 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Gentil Barreira. 
. Sergipe: 

Válter Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 
Dantas Júnior. 
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São Pauio: 
Mário ~rasagáo. . ... 

Parl!da Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Baeta Neves. 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Guarací Silveira. 
Pedroso Júnior. 
Romeu Fiori. 
Eusébio Rocha. 

Partido Popular Sindicaiisra 

Ceará: 
Olavo Oliveira. 
João Adeodatc. 

' 

Levanta-se a sessão às 18 llo
ras. 



113.~ Sessão, em 26 de Julho de 1946 

PRESIDÊNCIA DO SR. MELO VIANA. PRESIDENTE 

A.s l4 horas comparecem os Senho
res: 

Partid.o Social Demo<:rãtico 

Acre: 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Cosm.e Ferreira . 

Pará.: 
Nélson Parijós. 
João Botelho. 

M:a.ranhão: 
Crepori Franco. 
José Neiva. 

Piauí: 
Areia Leão. 

Ceará: 
Osvaldo Studa.rt. 

Rio Grande do N•Jorve: 
Geo:fgino Avelino. 

Pernambuco: 
Gercino Pontes. 
Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcel•J<S. 
Góis Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 
José Maria. 

Ser;ipe: 
Leite Ne~o. 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Eunápio de Queirós. 
Próis da Mo ta. 

Espírito Santo: 
Vi e ir:> de Rezende. 

Rio de Janeiro: 
Alfredo Neves. 

Minas Gerais: 
João Henrique. 
Wellington Brandão. 
José A!kmim. 
Augusto Viegas. 
Milton Prates. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Alves Palma. 

Goiás: 
Dário Cardoso. 
João d'Abreu. 
Caiado Godói. 

Paraná: 
Fernando Flores. 
Lauro .... opes. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva . 
Otacilio Costa. 

Rio Grande do Sul: 
Manuel Duarte. 
Ni<:ola u vergueiro. 

União Democrãtica Nacional 

.'l.mazonas: 

Severiano Nunes. 
Piauí: 

Ma tias Olirnpio. 
Antônio Correia. 

Ceará: 

Plinio Pompeu. 
Fernandes Távor::. 
Pa<Ilo Sarasate. 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigue-s. 
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Rio G:ra.nde do Norte: 
José Augusto. · 
Aluísio Alves. 

Paraiba: 
Adalberto Ribeiro. 
Vergniaud Wanderley. 
Ernâni Sátiro. 

Sergipe: 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 
Manuel Novais. 
Rui Santos. 

Espírito Santo: 
Luis Cláudio. 

Distrito Federal: 
Jurandir Pires. 

Minas Gerais: 
José Bonifácio. 
Gabriel Passos. 

São Paulo: 
Romeu Lourencão. 
Aureliano Leite. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
João Vila.sboas. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 

Partido Trabalhista Bra~ileiro 
Bahia: 

Luis Lago. 

o;.strito Federal: 
Segada.s VIana. 
Baeta Neves. 

São Paulo: _ 
Pedroso Júnior. 

Partido Comunista do Bra__,;z 

Balúa: 
Carlos Marighela. 

Rio de Janeiro: 
Aicides Sabença. 

São Paulo: 
José Crisp!m. 
Jorge Amado. 

Rio Grande do Sul: 
Abillo Fernandes. 

Partido Republicano 

Sergi}Je: 
-'l.ma:ndo Fontes. 

• 

:...n:-.á.s Ger~: 
Da.niel Carvalho. 
Felipe Balbi. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Paraná: 
::l.:!u.."'lho:z da Rocha. 

Partido Democrata Cristão 

?erna:mbuço: 
Arruda Câmara. 
Partido Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: 
Cc!!t- Filho. 

Partido Libertador 

R-i c, Grande do Sul: 
Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Achando
-'e p::esentes 85 Senhores Representan
:e:::. dec!aro aberta a sessão. 

?assa-se à leitura da ata da sessão 
~n~erior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (1. 0 Su
plente, servind-o como 2. 0 secretário) 
;J::ocede à leitura da ata. 

O Sr. PRESIDENTE - Em discus
são a ata. 

O SR. DANIEL CARVALHO -
s~-_ Presidente, peço a palavra, sôbre 
a. ata. 

O SR. PRESIDEl'<TE - Tem a pa
:avra o nobre Representante. 

O SR. DANIEL DE CARV-'i.LHO 
•. Sôbrc c; ata) - Sr. Presidente, co
nhece~du de longa data o cuidado 
co:n que a Taquigrafia da Casa re
gistra os discursos dos deputados, não 
c,s costumo rever para a publicação 
e só tenho tido razões para louvar o 
esfôrço dos dignos funcionários repro
duzindo. fielmente, o pe"'samento dos 
S>·s. Representantes. 

Entretanto, não é posslvel eX1g1r 
dêsses dedicados serventuáries da Casa. 
~u~ ::-pa:1hem exatamente. no correr 
dos debates, frases pronunciadas em 
ji:ngu~ t:strangeira. E' por isso que 
i1éxn de erros de impressão, pelos 
~uais não é responsável a Taquigrafia, 
pequeno engano se nota no discurso 
aqui por n1hn proferido ontem~ a res
pt:i: o do presid~~nciahsmo e pc.rla:nen
:,ansino. 

Ei, :1a. ~lto.çúo de YVillo:J.ghby ligeira. 
L:cor!"C('t: 8 que desejo retificar: eu não 
disse t~·;;e \V!lloughby exigia para o 
pa:-:a~Y.tc:~tarismo 4'a mais alta'· ca-



-235-

pacidade política" e si:n "highcr po!i
tical capacity" - mais :llta no com
parativo e não "a zr.ais a!ta" no su
perlativo - "highest". 

Peço, assim. a V. Exa. ~ 1·eproduçfi.o 
dêsse meu discurso. <M:z!ito bem.) 

O SR. DARIO CARDOSO - Se
nhor Presidente, peço a palavra. sô-
bre a ata. · 

O Sr. PRESIDENTE - T<m a >)a-
lavra o nobre Representante. · 

O SR. DARIO. CARDOSO <Sõbre 
a ata) - Sr. Presidente, o discurso 
que proferi aqui, ante-ontem, saiu com 
diversas incorreções, algumas das 
quais estão a exigir reparos. 

Num dos seus ... trechos lê-se: 
-sr. Presidente, se não fôr nos

La em prática uma politicâ de 
efetiva proteção à nossa lavoura 
a crise de produção, que atravcs-' 
sarnas, se pavorará, "pois as ati
vidades rurais brasileiras, tendem 
a de>aparecer pelo desânimo dos 
traoalhadores." 

Em vez da palavra ·•agravará" saiu 
"pavorará." 

Adiante dissemos: 

"E nós. Sr. Presidente, que re
mos a responsabilidade de um 
mand~to. outorgado por uma po
pulaçao, em sua maioria compos
ta-. de camponeses, não podemos 
de1xar de usar esta tribuna -
a _mais alta do pafs - para a aten
çao do Govêrno sõb:re o assunto ... " 

:f:sse p.eriodo foi publicado com a 
supressão da palavra "chamar". 

Outro ponto do meu discurso, saiu 
publicado assim: 

'' ... apesar de nossos reciamos, 
e c'.e todos os esforços desta As
serabléia, até hoje continuam 
abandonando a lavoura c a pe
cuária desajustadas. ·• 

Deve-se suprimir a palavra .. a ban
danando". 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PAD'LO SARASATE Se-
nhor Pn:sidcnt(:, :~cço a palav=!l.. sê
bre a ata. 

O 3R. PRESIL'ENTE - T2m a pa
!a vra o no~::c Represcnt:l:J.te. 

O SR. PAULO SARP.SATE (Sõbrc 
a a"'ta) - Sr. Prcsid.~nt.e, ante~, quan
do falava "nela ordem" um dos nossos 
colegas~ erâ minha intençf..o apar
teá-!o, como também a do meu ilm-

tre colega Sr. Dep~t~ do Pllrüc Bar
reto. Entr~tanto, o nobre orador- :1ão 
ouviu o nosso pedido nesse s<'!ntiao 
e, dai, a razão por que não o ::.;>:~r: 
tearnos. 

Nestas condições, quero exprim!r, 
neste ensejo, o que desejavamos ..;iztor 
naquele momento, para que fique 
constando da ata. 

Tratava-se de um fato relacivnado 
com a liberdade de imprensa., e, r." 
qualidade de jornaliõtas e de repre
sentantes do povo. não queríamos >i
lenciar a respeito. 

Refiro-me. Sr. Presidente, il. a orc
ensão de exemplares de um jornal 
desta Capital efetuada por elementos 
da Policia. 

Não importa. no c:t~o. a orienr...:t·;ão 
politica dêsse jornal, com a qual não 
concordamos; não importa igualmen
te' sejam ou não procedentes os arti
culados dêsse órgão de publicid~.de. 
O que importa, antes de tudo, "- o 
principio democrático da liberdade de 
imprensa, que interessa aos jo~naüs
tas e deve interessar a uma Ass"~n
b!éia democrática. 

Assim, Sr. Presidente, quero :azer 
sentir a minha estranheza ante ~seô 
fatos, pois a liberdade de impr·~nsa, 
re<:onquistada depois de tantcs :--.nos. 
ã custa do patriotismo de bons br~
sileiros, não deve ser cerceada pe>r 
qualquer maneira, quando nós, ~ep:-e
sentantes do po\'0, eleitos para wr.a 
Assembléia democrática, estamos mol
dando uma Constituição que predsc'. 
acima de tudo, amparar ·e tutelar a li
berdade de opinião. 

Nem são outros. Sr. Presid-er.!".e. C'S 
sentimentos e a opiniqo do partido 
que tenho a honra de represen<~>r. 
nesta Casa: a União Democrática Na
cional. 

O Sr. Café Filho - Estoa intdra
mente solidário com o protesto <!e 
V. Ex.~. próprio de um jornalista que 
se presa. 

O Sr. Segadas Viana - Também 
me solidarizo com V. Ex.•. 

O Sr. Li no ,l!'achado - De !)!<:>!'J 
acôrdo com o protesto. 

O SR. PAULO SARASATE- :\~;~:1-
dcço a intervenção fn.vcráv\!1 dos r..o
b:·es col,;gas. o q~~ me dá a certeza 
ele que a nossa estranheza e o no.;so 
protesto são, naturalmente, de t'id?. a 
Assembléia. 

O Sr. Café Filho - E' un1 ~ tent."J.do 
inominá\·el à !ibcrC.adc ele irr..-~Jrens:t.. 

O SR. PAULO SARASATE - Ncío 
pode haver democracia, não pod·~ ha
ver opinião pública nem Parla~nen1 o 
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democrático &em que exista Jibe:ciade 
de imprensa, tão útil e necessária ao 
pais como a vida. livre desta Assem
bléia onde nos encontramos. (1';1uito 
bem. Palmas. O orador é cumprimen
tado. J 

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo· mais quem peça a palavra sô
bre a. ata, encerro a sua discussão e 
vou submeté-la a votos. (Pausa.) 

Está aprovada. 
Passa-se à leitura do expediente. 

O SR. CARLOS MARIGEELA (2.0 

Suplente de Secretário, servindo como 
1.0 Secretário) procede à leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 
Telegrama: 

Do Sr. Interventor do Estado de 
São Paulo, comunicando que as in
formações solicitadas por esta Assem
bléia, relativamente às greves, foram 
remetidas à Comissão de Investigação 
Econômica e Social, em 15 do cor
rente mês. - Inteirada. 

Abaixo-assinado: 

Dos moradores do bairro da Mooca, 
cidade de São Paulo, pedindo que esta 
Assembléia interceda em fâvor dos 
ferroviárk s da Sorocabana e outros 
trabalhadores, que se encontram pre
sos. - Inteirada. 

Aviso: 

Do Sr. Ministro da Guerra, sõbre 
Serviços Hollerith S. A., nos seguin
tes térmos: 

Aviso n.0 920-4 - Em 24 de Julho 
de 1946. 

Exce!ent!ssimo Senhor P!'esidente da 
Assembléia Nacional Constituinte: 

1. De posse do Ofício n.o 468. de 
17 de Junho último, dessa Assembléia, 
~om a qual Vossa Excelência enca
minha o requerimento em que o Se
nhor Senador Luiz Carlos Prestes e 
outros solicitam informações sôbre os 
Serviços Hollerith S. A. e os contratos 
com êste Ministério, comuruco a Vossa 
Excelência, ~olicitando a gentileza de 
levar ac conhecimento do mesmo Se
nador, que não existe contrato algum 
entre a referida Scciedade e o Minis
tério da Guerra, em cujas dependên
cias não são utilizados os serviços da
quela organização. 

2. Aproveito o ensejo para apre
sentar a Vossa Excelência os meus 
protestos de alto aprêço e distint;;, 
consideração. - General Góes ,1fon
teiro. - Ao requerente. 

INDICAÇÃo N.0 210, DE 1946 
Sugere ao Poder Executivo a 

criação de uma Coletoria Federa.! 
em São Bento do Una, no Estado 
de Pernambuco. 

Requeiro, por intermédio da Mesa, 
3e sugira ao Poder Executivo a cria
ção, de uma Coletoria Federal em 
Sãc Bznto o Una, do Estado de Per
nambuco. 

Justificação 

Exi.s~ia em São Bento do Un.". ms
t:llada em 1884. uma Coletoria Fe
deral, depois transferida para Ca
nhôtinho. 

Embora confiantes os deis muni
cípios. as respectivas sedes· distam 
cêrca de 75 quilômetros não os li
gando quase nenhum intereâmbw 
comc=cial. pois São Bento .se movi
menta, comercialmente, em funcii:> à~ 
Garannuns e de Caruarú. 

Há perto de três anos. os habitan
tes da cidade, à frente o seu juiz de 
Direito. a!egando as dificuldades Que 
advinham para o fôro e para o íis<'o, 
pleitearam do govêrno federal a res
tauração da Coletoria. 

A despeito da procedência de sua:; 
reciamações. apenas conseguiram que 
o município passasse para a circu:J.s
cricão fiscal de Belo Jardim. que iica 
a 24 quilômetros de São Banto. 

Vale acentuar que o município de 
São Bento é, possivelmente. o maior 
::entro ·de industria de laticínio no 
Estado, possuindo três importantes 
fábricas de manteiga e Queijo do ser
tão, com um movimento de alguns 
milhões de cruzeiros. 

Forçar os industriais a penosas e 
repetidas viagens a Belo Jardim a 
fim de adquirirem selos para seu giro 
comercial é uma prática inaturável. 
que fere aquêle sadi:J princípio de que 
a arrecadação de impostos e taxas 
deve. tanto quanto possive!. consultar 
a comodidade do contribuinte. 

Não se explica a exceção que se 
ab:re para São Be:J.to, o que, aliás, 
cor:.stitui sério prejuízo para o fisco 
fed<:::ral cuja arreca-dação melhomrá 
sensiveL'11ente com a pretendida. re.;
t:?. ·~·ação da Coletoria Federe.l. 

AV:mdendo ao justo desejo da po
pulação, o Govérno Federal terá. 
suas rendas acrescidas e evitará a 
série de constrangimentos a oue es
tão sugeitos os contribuintes daquele 
municipio. 

Sala das Sessões. 26 de iulho <ie 
1946. - Costa Porto. 

- Atenda-se. 
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REQUERIMENTO 

Sr. ?:residente. 
Requeremos a inserçã,o nos Anais 

desta colenda Assembléia. do telegra
ma circular expedido pe!o Sr. Ai
mo,-é D::umond, diretor da Vbção 
Férrea do Rio Grande do Sul. con
cedendo a:::listia ampla aos funcionà
rios demitidos durante a última gre
ve verific~àa naquele departamen:o 
da administração pública do Estado 
medida preservadora da discipli::la e 
da orde:n como agora melhor se cons
tato. pela providência ora adota :la. 

Sala das Sessões. 26 de .iulho de 
194.S. - Sousa Costa. - Damaso Bo
cha. - Nicolau Vergueiro. - Ma
nuel Duarte - Mércio Teixeira. -
Antero Leivas. 

- Publique-se . 

DOCJ?'~l'...Uu, A QUE ALUDE O REQUEI'JMEN
TO, CUJA PUBLICAÇÃO É AUTOfliZADA. 

"Anistia aos ferroviários 

Em data de ontem. o eng. Aimoré 
Drumcnd, diretor da Viação Férrea, ex'
pediu "para todo o pessoal", o seguin
te telegrama-circular: 

"Reassumindo nesta data as minhas 
funçõ~ e em face do âmbiente de or
dem, de consciente disciplina, de en
t,endimento e de confiança reinante no 
meio ferroviário, conforme o testemu
nho geral. mesmo de pessoas estranhas 
aos nossos serviços, reafirmo o pro
pósito de que sempre estive animado 
de promover a recuperação integral 
para o seio da família ferroviária dos 
companheiros que, em dado momento, 
dela se divorciaram e, em conseqüên
cia, tiveram de ser atingidos por me
didas rl!:s<:iplinares de várias na ture
zas. 
N~tas condições e em h:>.rmcnia 

com a orientação do exmo. sr. inter
vcntor100eral, sempre. atento ao bem 
estar da classe, e em compleme~to às 
medidas j:l ordenadas e em execução, 
ressalvaJos os c~sos de incompati
bilid:l.de irreccndliá.veis com a boa 
ordem administrativa, ainda r.este 
caso com direito de recurso, ao sr. in
terventor federal. determino aos chc
fBS C.e serviço que readmitam 011 re
conduzam a suas sedes anterior~. sem 
demora, aqueles que. atingidos pelas 
medid::-1.5 acima, assim o deseja!"em~ 
(ass.> Aimorê Dru1ncnd~ diretor." 

O SR. PRESIDENTE -Está finda 
3. leitura do expediente. 

O SR. JORGE AMADO- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. JORGE AMADO (•) (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, já a voz 
do deputado Paulo Sarasate se elevou 
hoje, aqui, para protestar contra os 
atentados à liberdade de imprensa, 
que vtm sendo praticados nos Ultimes 
dias, quando edições da "A Tribuna 
Popular" foram apreendidas por es
birros da Ordem Política e Social. 

Já disse. o ilustre Representante 
Udenista da importância, para a vida 
política nacional e para a democracia 
que voltou recentemente a exi.:;tir no 
Brasil, a liberdade de imprensa L'lte
ramente rEspeitada. 

Sr. Presidente, estamos· informados 
de que o Sr. Chefe de Policia convo
cou novamente os jornalistas e distri
buiu uma nota, declarando que as úl
timas edições do referido jornal têm 
sido apreendidas por ordem do govêr
no, devido a estar o mesmo republi
cando telegrama que - diz S. S. -
incita os trabalhadores portuários " 
greve de protesto contra o regime de 
Franco. 

Trata-se de telegrama antigo, di
vulgado por tôci.a a imprensa, L'lclusive 
pela "Tribunal Popular", despacho 
normalissimo, de um organismo de 
trabalhadores a outra instituição con
gênere; e foi o próprio Sr. Chefe de 
Polícia quem lhe deu a maior divul
gação, quando o apresentou, na sua 
já célebre entrevista à imprensa, como 
um telegrama de caráter subversivo. 
Foi êsse telegrama aquela grande p>:o
va que tmha o Sr. Pereira Lira de
que uma conspiração vermelha se tra
mava no país. :e:sse telegrama foi S. 
Ex.a que o fomeceu aos jornaiS para 
que o publicassem em grandes clichés. 
Assim, se ampla íoi sua divulgação, 
deve-se, sem dúvida, princip)llmente, 
ao Sr. Pereira Lira. A êle caberia no . . . 
caso, a ma1or responsab!lidade. No en-
tanto. Sr. PresidEnte, o que em ver
dade se passa, se torna necessário esta 
Assembléia o saiba, é que a "Tribuna 
Popular" tem, nas últimas edições, 
desmascarado êsse ridículo plano de 
subversão, que só existe na cabeça da
queles senhores que têm interêsse em 
manter o Brasil lor.;;e de um clima de
lnccrá tico, senhores que estão alarma
dos com a possibilidade de uma solu· 
ção realmente D-emocrática para o casa 
político do Brasil e que tentam d& 

(• l <Não foi revisto pelo orador). 
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tôdas nrranerras torpedear as conver
saçõ.:s que os lideres dos vários P!l-1:
tidos levam adiante com tanta difl
culdade e o que nos quer parecer, 
com .esplrÍto patriótico, a ~im de im
plantar no Brasil )li?l reg1me verda
deiramente democrat1co' 

O Sr. Lino Machado- Isto é nada 
mais nada menos do que um atentado 
à liberdade de imprensa. Foi assim 
que teve início o Estado Novo. 

O SR. JORGE AMADO - Assil? 
foi que teve inicio o Estado Novo, diz 
muito bem o Sr Deputado Llno Ma
chado. 

Com a =eincidência nesses atentados 
à imprensa, os saudosistas do Estado 
Nevo aqueles que têm medo de outro 
climá polltico que não o do terror, 
querem novamente fazer o país voltar 
ao obscurantismo, ao regime da cen
stU"a, do D. I. P. e do chicote, regime 
que tivemos durante tantos anos. 

o Sr. Lino Machado - Apoiado. 
O SR. JORGE AMADO - O Sr. 

Pereira Lira com essas suas imagino
sas histórias, com essas histórias de 
subversões internacionais com espiões 
originalíssimos, que utilizam o telegra
fo nacional, com diplomatas fanta
siados de nrrarlnheiros, como se estl
vessemos no carnaval; êsse Sr. Pe
reira Lira e outros cavalheiros da 
mesma fôrça o que pretendem é 
obstruir o camin..'lo democrático do 
Brasil, mantendo-o no mesmo ambi
ente de terror em que vivemos há 
t::mtos anos. 

O SR. PRESIDENTE- Está findo 
o tempo do nobre orador. 

O SR. JORGE AMADO - Sr. Pre
sidente, ao terminar, protestando, em 
nome da representação comunista 
nesta Casa, contra tais atentados à 
liberdade de imprensa, quero fazer um 
apelo a todos os Deputados e Senado
res, sem distinção de partidos; aos 
Srs. Deputados e. Senadores do P. 
S.D., que têm tanta e tamanha res
ponsabilidade no estabelecimento de 
um ambiente democrático no Brasil; 
aos Srs. Senadores e Deputados da 
u. D. N., que estão neste momento lu
tando para concretizar essa realidada 
democr:í.tica em nosso país; aos Se
nadores e Deputados do P. T.B. de 
todos os demais partidos, do Partido 
Republicano, do Partido Progressista, 
do Sindicalista, para que daqui sala 
um vigoroso e enérgico protesto quo 
ponha têrmo a semelhantes a~ntados, 
que são igualmente um Insulto a esta 
Casa, na qual o povo vê a melhor 

guar<iiã. das liberó.ades públicas no 
Brasil. 
. o Sr. Lino Machado - ~ apenas 

uma manifestação de saudade daquele 
tempo, que se foi, do chamado "Bs
tado Novo". 

O SR. JORGE A1.!ADO - Era o 
que tinha a dizer (Muito bem; mmto 
bem. Palmas. ) 

O SR. AEILIO FERNANDES -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
paJ~·r.-a o nobre Representante. 

· O SR. AB!LIO FERNANDES <"} 
(Pela ordem> - Senhor Pres}dente, 
Srs. Deputados e Senadores, am<la .a 
propósito do atentado fascista pr~tl
cado nela Polícia do Sr. Pereira Lira, 
ant.e-Ó::ltem, ontem e hoje, suprinlin
do a liberdade de imprensa, nós Re
presentantes do Partido Comunista, 
eleitos pelo povo, queremos declarar 
que !::iio compreendemos dc~oc:-acia 
onde não exis~a semelhante hberdade. 

Nesta oportunidade, peço licença 
para lfr aqui o que diz Vicente Lom
b<:.rào Toledono, presidente da Con
federação de Trabalhadores da Amé
lica La tina : 

"A luta da classe trabalhadorG. = América Latina e em todo o 
mundo contra o rec:ime de Fmnco 
começou há. dez anos, no mesmo 
di"- da sublevação contra a Re
pública Espanhola. Esta lut-. con
tra o fascismo espanhol fol tam
!:>ém êcsde o principio não ape
nas uma luta da classe trabaL.'la
Go;a como também de todos os ~e
<.ores democráticos. incluindo nês
~.e~ as grandes e pequenas bur
gL:.esias prog-ressistas. Portanto, no 
~urso desta cl.écada o que se con
cordou nas reuniões internacio
ruüs trabalhistas e não trabalbistas 
pare cont:ribuir para a dcqubada 
do regime fascista espanhol não 
fo! outra coisa que a rcitera.da 
cc.nfir:naç5.o do que esponf..áne..'\
m.ente clescjaram as agrupações 
:;Dt!-fasci.st:'l.~ da terra. 

A lr:ta co71tra Frcnco 

'-'•uanto .ao :::.cô!"ilo do con1.ic.é 
~xel:utivo da Fedemç:io Sinclical 
Mundial que ac=.b~ d~ reunir-se 
e!'!l Mo~~cou. devo diz?r que não ,.. 

\ • :• Não foi revisto pelo orador. 
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é nenhuma novidade, pois clc;de 
a assembléia preliminar do movi
mento operário internacional ten
dente a criar a FSM que se levou 
a efeito na cidacle ele Londres 
no mê~.; de fcv.;re:iro de 19<15, eon
cordou-se unâuimcmcnte lutar 
coutra Franco. Esta a origem 
da luta da FSM conLra o regnne 
fasci1::ta espanhol, a qual teve 
começo em Londres e nào em 
Moscou, ou seja, um acôrdo cele
brado eri1 Londres 'há mais de um 
ano para contribuir pant a derru
bada do fascismo nH, ESi:JalÜ1t:t. Po
rém, êste acôrdo de Londres não 
foi nenhuma novi0.ncic t~unpouco 
}Jorque ;:;n tes dessa a s::>\Tllblda to
dos os setores trabalh~:;tn~: da terra, 
incluindo m; Estados Unidos, se 
t.inhn pronunci.ado já co~1tra o re
gime fascista espanhol. 

o acôrclo do FSM. 

l!:m conseqüência, atrib•_ú· ao 
acôrdo do FSM, comité que se reu
niu recentemente em 1\!Ioscou. o 

· caráter de uma ordem do go-;êr
no soviético é uma solene estu
pidez ou manobra tão r;ross::im, 
tão primária, que apenas pode ser 
tom~al :J. ::1. sério pelos né-scio::; . 

Quanto à minha pessoa, a que 
s~ referem, desde há dez anos 
venho lutando contra o reglme fas
cista e.':panllol ant.Gs que cxisUsse 
a Confederaçfco de Traba lhadores 
da América Lat.ina c antes oue 
existisse a Fcdcracão Sindical 
Munàinl. E se )elo Úüo üc hn.vcr 
ido com outros clelcgaclos ele todos 
os pa.ii;cs a J\:!oscou a c; eclito .. nl que 
o h.~go.r inílüiu cin no:;:~ z. .. c; reso
luçõ~ :,; , 1:.1e permito in:lorrna r que 
em breve irei a Eormt, Itáli:=.L, e 
seguramente esta minha visita à 
sede do Papado .será gwta à rea
ção intcl'nacion::d cme tem uma 
noçã.o geog-nUica da polltica. " 

O S1·. Carlos Mari(J'hela P::ço 
:licença p~.ra interrompe:r .a leitura 
que V. Ex .a faz de do-cumento de 
t~nta importância, que ca l'act~riza 
-bem a pc·.siçúo do Chefe de- Policia, 
prur:a re1:::.t.ar fato que se deu hoje, 
pela matnhã, quanào o S.:.:. P·erBin a 
Líra cünvc-cou os jornali~tas a fim 
d.e p.r~sta.r-lhes es-cla.redmento::. De
sajav.gJ S. Ex. a fôss.e co.murücado à 
impre:n-s·a que as pe·rse·guições à "Tri
bt1nta. P()plüar" são, não de sua re·s
})(}nsaJbmr:.a;de, como Chef.e d·2 Polí
da, e, sim, ào gDvêrno, .que , aliás, 

êle ccmpro:met:~. E, c0m sw1 fv..n
tasia or.riginal, lenü;rou aoo j-m.'Jlls.l'i .. '>
tas qu·e um dos t.ekgn.ntas t'll\":-. t;c
encontr8..vam em s1.::;.s mã-o:; t.~-r;.ha 
2-.s inic:ls.is B. N. f3., ·'Jl~-e nã-o p·Js
savam cl.e uma pa.l::<.Yi'a d-'~ C•i"}r:m 
sücl··sta, de uma senha (].::;-{; oc·mm.J.s.
t-as. . Um dc..s j-orn.a.!ista.s p.r-r.:scr: ;Jes, 
cnt;ret.B . .nto, es.tl"anhou qne o S.en 'iloo· 
Ch-efe de Polícia .nã.n 50nbes.<;..~ ;~ue 
as iniciai.s dgnifkavam "B-ôtish 
.News S2rvice", um ::i. a.g-ê:nch noti
ciosa. Sendo a-ssim, a:cha.vo. ({li•!; Sua 
Excelência laborava -e:.11 c-n~üuw. E 
o Chef-e d.e Polfci-s., cla..nd.o-f;.e r: s '~ ,ta 
da t!·emenda gajje que .comet:211. -(.te
dir por to.dos os sa.T:to.s a().S j-rrn-1-alis
tas prese-ntes que n:;,d.a p1J.Ihlic0.<:-'Y~m 
a respei.to. Trago o fa.to ao ,er,.nh?ci
me-nto de V. Ex.a c ~.a CaJN:\ pc.rqu.e 
é ba.sta.nte expr-es.si VG ~:. .coiJl:t~1c~. 2 d e 
te>d·o com .a respQ.c>t.:'l qr:•; r\Tf:. t i,c.a-
mente Lombardo Toledano r1á Ro 
Chef-e d.e Polícia no do.cun"l>E'fn~o ~1ue 
V. Ex .(\ está. lendo. 

O SR. ABfLIO :F'FT-~NANr-Ui!f3 
Obrigado pelo a.pa_.j·t_.e ü,,, V. Tc.'x.:;.. 

(Lendo.) 

"E se po1· rr-oti-.r-cs que C•U ig
noro quer-em .exr.2·-c-r:r Tepre0á
lia.s contra a ~1[LS,s,e tni,bJ,1hzdDti"a 
brasi1ei:ra, .afiJirl,d-2~ ?. C.T.A.I~. e 
à F. S. M. - p0d..:; .o mov.ü~ .•: 'Tto 
m1ificador dos t-rf>,l)&lhad.oN.'H do 
Brasil não faz mlLts que <mm
p.ri.r com o aéh'cJ.i:' c!.aa. ·N·ganiz.a.
ção a que pe7'"e,:el0"· .~ p:r'"''r ''~""·l 
<l.ue se em pr !;'t.;;,.; ··' o.1:1tTa. ·· 'r;:~~-
c1e de n.rgu..m sn t...:.:.; .-~ -ttt•: ,~ ~;Í F o 
se utilize um r-; :stcxtc ü:tra 
a-tJ.<tpalha.r a·<> J.it :..TC:·é.• :ct r ~ : ::i>.od.i-
cah. 

Po1· último, ,. n},· i\.G :i.nt;.::::··e~o: -
sante para nó.;; : :.:-::.b.P:.rr.ft.-0<.~: ,-,n:cis
srLo CS de f·2U~'OX·2LS d~ "}i';.·s:~·:; co-, 
porque assim r.r:,bs;·r:·JJ.t1{),::; Do,m e~-a
ticl.ão qua.i s s fl.o o-s qu-e .flEfT·em 
que subsista c :·e.t;im2 f.a:;,cj~~t.:t n o 
mundo". 

Er2, o que d-<:s2jr.,7~-. t1·a~~EY1 
nhEcimento da · As"f e:ú:. l"'l(;:~a 
bem; muito bem . .Pal:nW3). 

.;w co
o~rdito 

O SR. PREJSIDE'N'l'.::: - '1\~:rü a 
pa.lavra. o Sr. A.:.·rm~r Gôlü-;-Hr!.:LJ r:,m. 
dor ins·crlto. 

O SR. ARRUD~; C.ThlA?. .. .t~ .. - · S> 
uhor Pl·.esidente, tf·m-s.c Jp·va1:;,}:: do 
neste Parlamento al;;1ji:<~,;:,~ ~~';(Wi!:S of;·}H

trárias aos postuladi)S J'eJ~!:Sí.-o~- 0:!, ~m 
nom2 da separação entrp, <i· JgJ.'.:j: .. e 
o Estado. Nfio !'::>,.:,· ~ ;~.~ ,~2 .c.1 invr.::--;::do 
o teyto· e o espi:r:~ ç; -;l r, Cn'ü~ct\b~i~·o 
àe lSiH. . 
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De início, fique bem e.>elarecido 
que, amalmente. ninguém plaiteia a 
união entre a Ig~.eja e o Estado, ou 
a oLcial:zação tia Igr-eja. 

T.a.:nbém é d-e clareza !Yi.eridi::I.l43. 
que cs postuladcs religiQ.SOS r:1ão im
port::u-:J. ~In un .. 5.v C!ltre os cto:s po
dert.5, sigr....ificando to:ios êles, ap.~

:nas, a cola bc.r.z..çfi.o .re-cíp.:oca.. c:n prol 
do :nt·~r&'se coletiv·O. 

O r..ome de D~u., no preâmbulo é.a 
Carta Magna não é um privilégio 
ca.tól!·c--e: D~us é o Ente Supr.~rn...:·. 
reverenciado em tódas z..s religiões. 
O e-nsino rcligicso e a a.ssistênc:a es
piritual às classes armt:à.:;;s, pleitei::m
s~ ê.:; modo geral. sem e~cl1.1.:.ão de 
:nc.nhum.rt C!'·C·r:.ç2., como resp.eit:J à li
b~d&rle ds com<:iência e a.catam€it",to 
:_tos scntimcntcs religics.::-s dos int.e
r;;ssa.Cos, s~m coação par!!. pesso3. al
gum.:. A mc:o!:na co:.Sa vale afi..r~ar 
rta. \~al.iC.ad2 civil cio cz...:.amento l'e
lig!cso. R.~ta, ape~1a:s, .a ... indissohi.
b:lidad·e do vinculo matrimonial, pl·in
cip!o <ie!:endido pela :L!;Xeja, por pl'~
tesu..:c~~s d:: grand:C ncme~da, cem-o 
G!ad.s,one. Ka.nt, Leib:ütz, H2gel. 
Hu!l".:'. I'!.:u:.na-c, Z2.r...!!, W2.iss, Ke-il: 
pelo positivismc; sustentado c am
pa:r3.do em nossas }{~·i!·, m:smo no. cha
mado Regime de separação da Repú
blica de 1891. A I!;Xcja catól!ca, per
tanto, n~nl1um :r;rivilégio p.leiteia 
pa:a s.i. 

Dl:f:>a.rte, o argumento dos nossc-s 
adversários é de aOsoluta improcedên
cia, a menos que provasse demais, 
i'·to é, a. uni5,o de Estado com tõ
da.:; as religiões a0 mesmo tempo, e 
asS:.m nada p.:-:va..."ia, não ncdenóo 
m.e.:mo ser l~vaào a sério Por ho
mer.s de critério e bo:n senso como 
os Senhores Gc~stit'!.11.~t2s d·2. 1946. 

Quanto ao espilito da Ccn?.tituição 
de 1891, e=ram profundamente! cs 
que lhe interpretzm o regitne d.;;: se· 
parru;ão~ ccmo rEgime d·e luta., àe 
hostilid2.de. Aoui in·vo-co o testemu
nho d~ um .ctCs grand·~s vultos -<ie 
1891. ~enão o !!llicr d2 t-odos êles e 
dos. b:-asilei!*cs Ce t:do.s os telnp:os: 
Ru: B:o.rb~.'.a. Ouçamcs o que es
creveu a insusl)eit~ c nltíss:ma Au~o
r!dad·:: 

·"Ns. em3n-cipação amer:ic::1na o id~al 
cristão fu:1da urnC! C·~!1:t\tu'ç;io s:m 
igtwl. um:t dnncc'!"::oCil s:m i~u:tL t:ml. 
pro::nzridade s:-m :"t,•;-1 1l":n'J. ~1rtê:~c:R 
desmarcada e :~":'omb:-c-sa. qu::! vi:-
tua'!me~te ·:nt-o'!'li7.;~-:. t .. r, pr-o-t.r:t:r.::do 
de um cont:n:ntc. p:t.j:ta a :ma so:11-

bra sôbre o outro, através {).os dois 
OcE-anos. 

":i::.;se o ideal, que em 1SS9, nos 
at::a-u. Nc'lai bem, meus caros afi
lhaa.os, . o v esse paraninf'o não V€m 
politicar nêsse recmto sagrado. 

":Uisct;.to uma qu:stão moral, e 
cqlno ela ent:·:J.a.e intimamente c:Jm os 
deveres do civismo, que hoje em dla. 
entre cs povos livr~s. se p!"cfessam 
E:ntre as primeiras letras. não se pre
t_~lJe:-á que eu n:e ~em.asie, ocupan· 
uv m..::, em urna cc1açao O.·:= gro. u a. ta.
.clla.ré.:.S, com as a:-iger..s e os ca.r.z-ct:.eres 
morai:. da Co:tstitu:ção brasileira. 
Uma Can:st:tuição é, por assim diZe!". 
a miniatura politica àa fisioncmia. de 
uma nacionalidade. Quando não sej?., 
pois, um falso testemunho solen:~
mente levantalio ao povo a que se 
destina, tem lie lhe esb;)çar, em gran
d·ss traços, o sent:mento geral. Sz.:i~ 
êle positivista, ateísta, indiferentista, 
no Brasil, quando tombou, em 1889, 
a Monarquia e se engiu a R2públlca. 
em 1891? ou teria a. Constituiçw de 
24 de fev·~reiro rompiC: o abertame!l
te em matéria es;:úitual, com a in
<iole brasileil·a, impondo·lhe um pa-cto 
constitucional que a oprima? 

"Há, por aí, uma re:ção peculiar 
àe ::-adicais, encarnação da :Rança. 
voltairiana, da França revolucioná:ia, 
da França jacobi!1.a, da França CO>!l
tista, que imaginou engenà.rar a telr 
ria da nossa Constituição à 1~ <las 
tendências francesa?., ·das preocupa
ções f:ancesas, das resções francesas, 
das idicsincrasias francesas. Mas, &· 
nh8rrs, a ConEtituição feC:eral.i;.ta do 
B:::LSU nã·:> t2m a wais remota d~s
cznclê~:J.c:a às margens do Sena.. Sua. 
embriogenia é exclusiva e notôriamen
te americana.. 
•••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••• 

•••••• o ••••• o o •• o ••• o • o • o • o ••••••••• 

"Nos Estados Unidos a recgião é a 
primeira d3s institu!ç:õ~s polítkqs e 
sob a ConEt!tuiçôio a vida religio'& tem 
um ampa!"o ma:s estável e u...~n.a re
l3.ção. ma:~s ã-estaC!ltla co1n cs gran
des atos do Eetado. que neutro qual
quer ~onto Ca te-::-a. "A -:-.eliglão na 
AI!'!é:r!ct - esc:-::v: T~-::cnu~vill~ - não 
r=t~tklPa c1~::tnme11t~ ti-o gov&rno do. 
sc-Cicd::u:le. rr.zs é. cn;~tudo. ~ sua m2.is 
z~t.:t ir'!~1!tu~~ã0 ~r:I~t~~1.. E ·2U tenho 
porccrto qee. 0s · nm?'!"icanos conside
r~m ~ ,_·e1igi;lo indisnensive1 à manw 
t'"...,·:-'" d~.S ~~c:-tlt,•irÕ"o:o T":IDUbii,...a,nn_~ 
:e:-::t; .... jufz.o :1i~~ é -pe~t-J1i2~.~.!!li. -~ ~~ 
classe cu a um partido: pertence a 
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tõda a Nação e a tõdas as situações 
sociais". 

"SeUs homeru. de Estado, seus le
_gi~ladores, seus presidentes. nun~:1 se 
{:nV€rg-cnha-:-am de confessar ali .es~a 
~·~rda.de mostrando, pelos ates ma1s 
:L.Lsígnes: de caráter oficial, que "a se
paração entre a Igreja _e o ~sta::_o, 
wl como se pratica naqueLe Pa1s, nao 
separou a nação do cristianismo". 

•••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

••• o • o •••••••••••••••••••••••••••••• 

"Veda a Constituição, de todo, ali 
com:l aqui, aos poderes feeerais qual
quer aliança entre a Ig:JCeja e o Es
tado: circunvala entre este e aq~te
la a separação mais comple~a. ~as 
O<· atos mais solenes do Governo m
vocam o nome de Deus. Os gene:ais 
e:n serv1ço de guer:::a imploram, eüln
te das tropas "a bcnd·aà.e tutelar 
dessa Providência que encaminha in
divíduos e nações". A voz do Presi
dente se reune, tcdas os anos. em 
dia c~rto, a Nação intz~ra z. l'Ci!lder 
graças ao Eterno. As ~.essões do Con
crresso nas suas duas câmaras, se 
~brem e en<:er:am êiàriamente com 
as preces de um sacerdote. O Sena~o 
tem o seu ~pelão; tem o seu a Ca
maxa dos Representant~ .. um e .o:utro 
eleitos por ·essas duas asscmb1etas. 
Têm-nos ainda, nomeados pelo Pre
sidente, as prisões, os hospícios _de 
alienados, as escolas militares, o exer
cito e a marinha até vinte quatro 
para <!Sta e para aquêle .trii!-ta e _qua
tro. A propriedade eclestástlca na o se 
!.ributa. no Distrito de Colúmbta ~em 
nos Estados. Os juramentos nas ms
tituições federais, como nas estaduais 
se deferem sôbre a escritura Sagrada 
aos oue não a rejeitam. As leis da 
UniãÔ como as dos Estados, consa
gram 'o descanso dominical. 

Numa das suas ordens dn dia, Lin
coln como general em chefe .P.o exér
,.ito 'e da armada no meio da terrível 
guerra civil, em que periclitou. a exis
tência da União impunha ngo=osa
mente às suas fÔrças a obediência a 
êsse preceito. 

"Ali não se divisa nesses fatos o 
minimo agravo à secularidade lega! 
<ias instituições. 

"Vêde se anda fora da. lógica o tom 
senso americano. O Estado exige de 
todos os cidadãos o impôsto de san
gue. Ninguém lhe poàe recusar, a tt
.tulo de que o seu credo o aborreça. 
Ao reclamo dêste dever se alistam os 
exércitos e tripulam as esquadras. 

M:as êsses lidadores que se a.pre"tam 
a morrer, nos campos de batalha cu 
nas águas do oceano, pela integrida
de oela honra nacional não abjura
ram: vestindo as armas, a consciência 
religicsa. Leva:n consigo a sua fé, o 
seu Deu~ as suas esperanças na imor
talidade,' o culto de seus pais. f:ste 
lhes lembra todos os domingos o sa
crifício cristão lhes fala, nas tribu!a
cões do confm:to espiritual, lhes evoca, em Pl·esença da morte, as compromis
sos eternos de sua e.lma.. Quem lhEs 
há de ministrar nc s quartéis, nas es
colas :rr..ilitares, nos vasos de guerra, 
os ofícios divinos? Quem, no lei::.O do 
hospital ou encre o fogo dos comba
tes lhes dará os socorros do céu? 
Quem? Se a l-ei fechar os estabeleci
mentos militares aos ministros do 
Evangelho? Se as fôrças que marcham 
para a guerra, não se acompanha
rem de min!stros da religião? 

"Há de o soldado paga: do sc!do, 
ou da ·etapa, os seus capzlães? P·o:ie n 
soldado moribundo, na tenda ou no 
campo. mandar por êle ao povoado? 
Se o marinheiro c o soldado têm di
reito à medicina. do corpo e ao Esta
do incumbe o dever de lha suprir, co
mo não terá dil"eito o soldado, o ma
rinheiro à cura da alma, e ao Govêr
no poderá ficar o arbítrio de não U1a 
dar? A que titulo o c!vi5mo vestin
do-me a blus~. ou a farda, me seques
tra as relações religiosas, e sôbre me 
exigir o sacrificio da vida, me impõe 
a. morte de ateu? 

·• Assim banir do auadro militar, em 
nome da liberdade, Ô elemento religlo~ 
so, é e.stabelecer debaixo dêsse nc.rne 
a mais odiosa das servidões, é oagar 
com ::>, ingratidão suprema os· serviço~ 
ào marinheiro e do soldado. Os ame
ricanos abominariam e.:>sa falsa igual
dade; porque hom~ms. realmente J7-
vr"s não se pagam de formulas mentl
úas e acima de tudo execram a opres
são, que se a brigue sob hipocrisias de 
especiosc liberalismo. Não quise1·am. 
pois, animalizar o homem de guerra. 
Viram, claramente viram, que a mul
tidão armada, sem o freio do res]:'eito 
cristão, é como as feras domadas, que 
a:abam fatalmente por devorar o.s do
madores. 

"Estudem o desenvolv1mento da cri
minalidade militar entre nós c h:lc 
de \'r!ficar; tenho por certo, que a 
delinqüência adquiriu nessa esfera ex
pansão notável e crescente, desde q~e 
se varreu dcs quartéis a InfluênCia 
civilizadora do culto. Os nossos cxél·
citos de mar e terra constituem hoje. 
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a &!se respeito, pela maiS errada. in
tel!gênc!e. das nossas liberdades cons
titl..,;lon:Jis, uma exceção absurda en
tre o5 povos civilizados. Das coisas 
sérEii.: ei:.l nossa terra, por via de re
J>m, n:>o si! cogita. Mas, o soldado br:J.
slll.liro há de sentir, um dia, que o 
cstil.o desnaturando e tomará. nas nró
prill.> mãos. ps.cif!ca mas resolutamen
te, s. cau.sa de sua reconciliação re!i
fS'Io.'"-· Ou, então, ai de nós quando 
:1 atci::.~o de fuz!l e b3.ionet.a s..: in
flatt".ar n35 explosões de crueldade I 

"Nos Estados Unidos níio &e conhe
ce ess~ perigo; porque o seu senso po
;itlco, incapaz de taiS eclipses, sempre 
lhe.<~ mostrou que a d!sclplina. da ter
''a não se mantém sem a di.;dpliM 
-:10 céu e o seu senso liberal os con
ven<:€u 't!e que brutallzar o uniforme 
no z.bandono da religião era cnnfe
rrr e incredulidade os previlégios re
c=<los ao culto. 

• A1 está porque o conslitucion,lis
mo a41ei'!cano repele essa uniformida
de ~tétl.. cuja superstição professa a 
a.EJ!)(lbli-ca no Brasil, e Que não estava, 
de c.:-,rto, ncs intuitr s dos seus fun
d::.d•c;·~s. Dc~dc 1876 que eu escrevia e 
:oreg-ava contra o consórcio da. Ig:zja 
-~em c Estado, mas nunca ;> fiz em no
rne ~a in·-eligião; sem})re em noro2 da. 
!iberdo.de. Ora, a liberdade e a re
lig!;;_él são sócias, não inimigas. Não 
nA rel.lg!ão sem liberdade. Não h i ll
berd:'l.cc sem !'e!ig:ão. 

•o despotismo é que passa sem a 
f{,, "' liberdade não Passa. dizia Toque
v!lle, cdffic3.do pelo espetáculo do Es
~a!ke; Unidos. 

"Foi sob êsse pensamento que ado
tamos a Constituição de 1891. Tinha
mos, então. os olhos fitos nos Estados 
·crn!dQ!l. O que os E;tados UnidOS 
. ·,oo mostravam era a libe!'dade re
~1g!osa., não a liberdade mate:r!alls
io&. As ccnstituições não se a:otam 
p-ara tuanizar, mas para escudar, a 
-~on~ênc!a. dos :povos". A nossa C:ns
,,tu1ç9-o - dl.z um eccr!tor am--rl~a
no, - !J.ão cricu a Nação nem a rell
fÇlll.o n.ac1ooal. Achou-as preexistentes 
~ estabele-ceu-se c041 0 intuito de pro
t.egê-!a~ scb uma !=a republ:can:l. de 
Go~,.~rno". 

"Ora, a condição de nós out:-os é 
;aêntlca, JXlT ê.ste lado. /l. dos Estados 
Unidos. Antes da República, em
tia o B:-as!l; e o B:-asil nru-ceu cr1s
!;4o, cresceu cristão, cristão continua a. 
:;.l!r até hoJe. Lego, se a. Repúbl:c, veio 
,.rg:ml.zar o BraRil e n5.o esmagá-lo, a 
E!>rmula da l!b~rdade r.onstitucional, 

na. República, necessàriamente há de 
ser uma fórmula cristã. N; institui
ções de 1891 não se d-e.<-tinaxam a =
ta.r o espi:ito religioso, mas a depurá
lo, eman-cipanc:o a religião do jugu 
oficial. ccmo aos americanoo, assiste
nos o jús de cons:derar o espírito cr~ 
tão como elen,ento essenci,aJ. e fun
dammtal do direito brasileiro. Nesta 
ve:-da ele se encerram tõdas as garan
tias da liberdade e tôdas as. necessida
des da fé". <Elogios e orru;ões, p. 291 
e ss. >. 

Sr. Presidente! 
Nada tenho a acrescent:u- M pala

\·:as do velho Rui ao.;. bacharéis, no 
Colégic Anchieta. Apenas conv'..do o.> 
adversários das reivindicações reli
gios~s a que, po~do de lado a paixão 
faccio;oa e a intolerância anti-religio
sa. meditem profundamente sôbre elas 
e não esqueçam, ainda, a advertêncl!!. 
daquele -eminente brasileiro: "No Bra
sil o catolicismo é a religião geral; 
o protestantismo, o deísmo, o P>~Si
tivismo, c atelsmo, execuções circuns
critas". 

Sr. Presidente, de todos os postula
dos católicos o qu-e tem provocado 
atualmente maior celeuma, dentro e 
fora -do Parlamento, é a. indissolubili
dade do casamento. Dois grupo3 de 
In:.m:gos do grande p:riJncipio a<sestam · 
as suas batErias: o primeiro, mais 
franco, ataca abertamente .a tese e 
deseja simplesmente o divórcio; B 
outro, mais brando, deseja arrancar 
do texto constitucional a afirmação 
salvadora. da famllia, abrir uma b:'e
cha na fortaleza para, em segullda ba
talha, destrui-la. 

IncontestàveJmente, no Brasil a 
maioria é católica. A democrscia. é o 
reg:me em que decidem rus maiCl·ias . 
Em face disso, muitos partidos assu
miram expressamen~e. o compr<nniB
so de defender a. indissolu.biZ!dade 
matrimonial, constante dos textos da 
Lei bás~ca de 1934. e da de 1937. Ago
ra., pergunto: Como pode:-ã.o honrar 
seus oompromi>sos com o povo. os q~re 
tentam ini!igir a primeira derrota ao 
pr!ncipio, arrancando-o da COnstitui
ção?! 

I- A INDISSOLUBILIDADE SOB O 
ASPECTO RELIGIOSO 

Não era nosso propósito trazer a es
ta Assembléia politica, de juristas, a 
qu~stão do divórcio. sob o aspecto :re
ligloso. Fomos J>Qrém a.rrastado.s- à. 
dLocussão teológica. pelos senhor~ 

• 
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])e.pll".ados que a colocaram neste pla
no. Nã.o podemos deixar passar em 
.iulgo.do os discursos dos Srs. Guw
ra.ci Silveira c Vieira de Melo. nomes. 
que declino com simpatia, como se 
fOssem a expressão da. verdade reli
giosa. ou católica sôbi"e o assunto, nem 
sancionar com "silêncio a tese de que 
o católico poderia ~·er divordsta ou 
que a Igreja poderá vi~ a reformar Eua 
doutrina indissolubilista, ou que. tal 
doutrina seria. dogma de direito e~le
siástico?) ou disposição meramente 
disciplinar da Igreja, e, como tal. re
formável". 

Esperamos, pri.'lleiro, Nfutar ~.:ltal
mente esta doutrina; segundo, pô" fo
ra de comba·te a afirmação de q'.l.<: .Je
sus Cristo permitira o divórcio no 
Evangelho; terc~iro, concluir que ne
nhum católico pode ~cr divorcist.a.. Na 
segunda parte apontaremos os onaZes 
sOCiais do divórcio. 

De Início devemos distinguir t!"êS es
péci€s de casamento: 

1.0 ) O matrimõ.nio legítimo entre :n
fiél.s, niio sacramento; 

2.0
) O matrimônio sacramento. ape

Ila:! celebrado, entre fiéis, chamado 
rato; 

3.0 ) O matrimônio .'!ac:-a.mentü, rato 
e =maào, -entre fiéis. 

A doutrina ·católica jurídica; o cá
n<m 1.118 do C. do Direito CanõrJco. 
e&tabelece: "0 matrimônlc válido, ra
to e · consumado não pode S€r dissol
vido por poder humano algum c p"Or 
nenhuma causa, senão pela mcTte". 

E' mister acentuar que se trata: 
1.0 ) de casamento válido, não ha

vendo lugar para reflexões sôbre nu
lidade ou anulação de casamento. que 
;nada têm a ver com divó~clo; 

a.o) do casamento contrato-sacra
menko, celebrado entre cri.'!.tãos; 

3.0
) do casamento celebrado -e CCJn

suma.do pela união dos corpos. 
&te casamento é absolutamente in

dissalvvel. 
Assim o ens:i.nou a Igreja em todos 

os tempos e lugares. 
Falando para católicos, é claro que 

.<e supõe como aceito o magistério 
in!alivel da Igreja para "ensinar a 
tOd~ as gentes" ... com "o pOder de 
ligar ou desl!gar na ter:a, para ser 11-
ga.do ou desligado no céu ... 

Todo casamento contrato entre cris
ti!.os é sacramento <Leão XIII Arca
num: Código, c. 1. 012, te). 

O Sr. Vieira de Melo- Nos discur
SOs que pronunciei nesta As<emblé~. 

a r·e~peito da indissolubilidade, tive 
oportunidade de sus'..entar, firm.ado 
nas maiores autoridades da Igreja, 
que, até o século XV, ou seja: até o 
reL.11:1do de Ma:tinho V, a. Igreja 
nunca havia pronunciado uma in::ils
solubilida.de de casamento rato. E. 
a. partir d·::sta épcca, a Igreja. firmou 
juri..·.pruC:ência, hoje pacifica e con'
tante do Código Canônico, de qu.e 
tal casamento é perfeitamente disso
lúvel; portanto, é inteiramente des
t:t.ctda. de fundamento a afirma,iva 
de que a Ir;reja Católica sempr~ en
sinou que o casamento ratc é disso
lúvel. 

O SR. ARRUDA CAl.iARA - Não 
há tal afirmação no meu discurso. 
Estou ainda tratando do casame.ntc.; 
rato e consumado. Do casamento a]>e
na.s :-ato, tratarei daqui a pouco. 

V. Ex. a tenha a paciência de ou
vir a exposição, como delineei, em 
tôrno das tr:!s espécies de casamen
to e de que o casamento rato como 
o privilégio paulino são apenas ex
ceções c:..rcunscr!tas e então o nobre 
colega há de concordar comigo em 
que a iJndisso!ubi!idade do casamen
to, do sacramento rato e consUIIlSr 
do, regra geral que interessa à le
g!slaçãp brasileira, é não sõrnente 
uma verdade de alta significação w
<.:ial, mas doutrina inabalável ciu"lntt 
os séculos na Igreja. 

O Sr. Vie,'ra de Melo - Ouvirei 
V. Ex." cem todo o praz~. 

O SR. ARRUDA CAMA..'I'tA - Em 
tõrno ela teS€ ac!ma referida, nã.o hou
ve controvérsias entre os católicos. 
Mas, mesmo que tivesse hn.vido, como 
em outros assuntos: a Imaculada Con
ceição, a infalib:lidade pontifícia, etc. 
uma vez que a Igreja defLn.lu, scb a-ná
tema, na sessão dogmática <XXIV J 
do concilio Tridentino. cessaria tõda 
controvérsia. Roma locvt(;, causa fi
nita. 

O ensinamento do Concílio est~ l.:Jgo 
depois da d-efinição que o casamento é 
sacramento; é . feita sob fo~ma so
lene e irreformável; e que é como dOg. 
7TUL de direito divino, demonstrw-o o 
apélo às escrituras. 

O Sr. Vi€ira de Melo - Mais uma 
vez, permita V. Ex." que o interrom
pa. Se V. Ex." tiver o cuidado o:!e ler 
a hlst61ia do Concilio de Trento. do 
Cardeal Palavlcino, que foi eJ.zvado a 
cardeal el!ltre vá;ios motivos, pvr ha
ver realizado essa obra notável, há. 
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de encontrar, lá, que o Concilio ao 
d.:clamr que o casamento é indis
solúvel, não fechcu a questão da in
dissolubilidaC:e, tanto que chegou a 
receber a Embaixada da República 
de Ven~za. que expôs a situação da 
Igreja Oriental n~. várias ilhas do 
Pacíf:cc. O Concilio modificou a re
dação, de modo que esta era, po
sitivameut.e, .anat.emat:zando aquêle 
que disse que o casamento não era 
indissolúvel pela doutrina ap:stólica, 
e passou a s2r: aquêle que assevera:: 
que a Igreja Católica erra etc. seja 
anátema. O que é diferente. Uma 
coisa é declarar que 0 casamento não 
é indisSolúvel pela doutrina evangé· 
lica, e outra é afirmar que a Igre· 
ja erra quando diz que o ca>ame.nto 
é indissc-lúvel. 

O SR. ARRUDA CAMARA 
Numa parte, c. 5, a condenação é 
direta; na cutra c. 7 - condena 
quem d.:z que a Igreja er=a. etc.. O 
que houve foi apenas uma forma in
direta, na condenação; após a leitwa 
dêsses cânon~s, farei o com·etn.tâ:-io 
e relembr.a,rei as próprias palavras 
de V. Ex.a. 

O Sr. Medeiros Neto - :&te ar
gumento que o ncbre Deputado Vi.eira 
de Melo apola, naturalmentz colheu-o 
numa .séria de a:·tigos em polêmicas 
entre o Professor Noé de Azevedo·, da 
F'eculdade de Siio Paulo e o Prof&.;;or 
Alexandre Correia. Isto prova qu: ne
nhuma ata do Concílio de Tr·ento 
traz algo que possa afirmar ou con
firmar o que d:z o Deputado Vieira 
de Melo. 

O Sr. Vieira de Melo - O nobre 
colega está enganado. 

O SR. ARRUDA Cru~~A 
Rssponde:ei de acôrdo com os pró
prios cânones. 

Eis os CÜ..'lones: Cân<Jn 1.0 ) "Se al
guém disser que o matrimônio nã:· é 
verdadeira e prõpliams·nte um dcs 
sete sa.cram€ntos àa lei ·evangélica, 
instituído per Je'us · Cristo, mas in
ventado pe1cs homens na Igreja ou 
que não confere a graça, seja anàte
ma''. 

Cânon 2.0
) ''Se a!guém disser que 

é lícito aos cr:stão5 ter. s:mu!tânea
mentç, várias mulheres e que isso 
náo é proibido pela lei divina, seja 
anatema". 

Cãnon 5.0
) "Se alguém ciisSer que 

por causa de here;;ia, ou dos abo:-r€
cimentos da vida em com= (isto é, 

·s• 
·~ 

sevícias, maus tratos, etc), 011. ·do 
afastamento de um cônjuge, o casa
mento pode ser dissolvido, <>eP. anã
tema". 

Cãncn 7.0 ) "Se alguém cü.sse.r- que 
a Igreja erra quando ens!nc·u ou 
ens:na que, segundo a ez;r:.ngélica e 
apa:;tóZica doutrina, não pode ser dis
solvido ... ". 

O Sr. Vieira de .''vi elo - NOS câ
ncnes a.nteriores temos: "Se alguém 
disser que a Igreja eu.J.. - aná
tema',. 

Not-e-se que a redação d~ Vossa 
Excelência está diferente no cãnon 
7.0

• Os anterio!"es dizerr .. : "Se al
guém disser isto anate~"'; e 
neste se declara ·'Se alguém di? ser 
que a Igreja erra - anatema.". 

O SR. ARRUDA CAW..ARA 
Espere -V. Ex.a um momento. 

. . . não pode ser dissolvido, o ma
trimônio, por causa de :J.dultérío de 
urn dos cônjuges e que nenhum dcs 
cônjuges, nem mesmo o inocente, pode 
contrair novo casamento. vivendo 
ainda o outro cônjuge, que comete 
adultério o que abandona a adúltera, 
casa com c utra, e aquela que abando
nando o adúltero. casar com outro, se
ja anátema". 

E.xposto êste último cânon. o Senhor 
Vieira de Melo concluiu: ·'s.qui ful
minou a Ig:eja com o anàtema. quem 
disser que o ca,amento não é indis
solúvel". E fulr.:linou, embo:'JJ. d·e modo 
indireto. 

O Sr. Viez'ra de ild'elo - Ato; ai não 
há nenhuma distinção -=-ntre casa
mento rato e consumado. Aqu{:l~ que 
disser que o ma trímônio nãJ:: é in
dissolúv·el seja "ana tematiza.d:;.''. POT
tanto, absolutamente não há. dife
rença e<J tre ma trimônic, ra·to e o con
sumado. Nêsse caso, V. Er..a tem de 
dizer - anátema - porque está afir
mando que o casamento rato ê i:ldis-
solúvel. ' 

O SR. ARRUDA C.'\MAF:.A 
Um pouco acima está 2. re:-p.~.sõa a 
V. Ex.a. 

O c. 6 define sob ant.te:"'J.L .a ois
solubilidade do casamento ap.~nas 
rato. 

As ordens l'eligiosa.s a cujos 
candidatos as mais das vêzes ;;e es
tendia a hipótese de soluçiio do ca.ea
mento apenas rato. não existiam nos 
primeiros séculos. A Igreja foi resol
vendo a:s questões e definindo os dog
mas à medida que o.;. casoo e as dis
cusõe surgiram. 
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Leão XIU, na Encíclica Arcanum 
declara que "(pelos cánones 5 e "i! o 
Con::llio Tridentino feriu de anã:cma 
a fatal heresia dos protestante> sõbre 
os divórcios e repúdios". 

Que se trata de casament~ .: acra
mento (entre batizadOs) deco!".:-e do 
cãnon 1; que se trata do ca.s:.mznt.o 
rato e consumado é eviC.ent2 TJ2l:t de
finição do <:ânon 6, no se.ntids d3 
que "o casam·2nto apenas rato é àis-· 
~olúvcl pela sc1ene profissão r:::ligl-::~
sa", definição também fei-t-a sob anii
te-nta. 

Ora, se no <:ánone anterior, 0 Con
cilio Tridentino definia, como dogma 
de fé, que o .::asamento simple<mente 
rato é dissolúvel pela profissão reli
giosa solene. é evidente que a defini
ção da indissolubilidade absoluta do 
casamento no <:ânone pcsterio.:-, como 
a do <:. 5, só pode entender-se para o 
casamento rato e consuma-do, dêste 
que fala J·e~us f'lOS Evangelhos con1:: 
diz Alexandre III, no século XII. 
Denz- 395). 

O Sr. Vieira de Melo - Pode1·i:t 
V. Ex.• me explicar qual o funda
mento ,da dissolubilidadc do casa
mento rato? 

O SR. ARRUDA CAMARA 
Direi daqui a pouco. 

O Sr. Vieira de Melo - Qual v 
1u..11.damento moral, jurídico, religio
co. ::la dis.solubilidade do <:asamen~o 
rato? 

O SR. ARRUDA CAMARA 
Se V. Ex." tiv·er a paciência de me 
auvir, C:arei os fundamentos social. 
t-eológico, esc:ituristico e sacr,amental 
da diferen-ça entre os dois cas=en
tos. 

O Sr. Vieira de Jlf elo - E;timarei 
nnllto ouv:X a opiniã.a d ~ V. Ex.:t a. 
êsse respeito. 

O SR. ARRUDA CAMARA 
E. se em <:on<:luindo minha exposi
ção, V. Ex." .não estiver satisfeito. 
da:-lhz-ei tóda libzrdade de ar
güir-me com a amplitude mais ab
soluta, porque hoje, mesmo que se 
esgote a. hora do expediente. dispo
nho de inscrição na ordem do dia 
Para discutir <:om V. Ex.• exaustiva
mente a questão. 

(Lendo) : Nenhum católico pode 
~uste.ntar de boa fé que, quando um 
Concílio Universal ou o Papa define 
um dogma, fulminando de here..~a 
a doutrina contrária, em ma.t.éria; de 
fé e costumes, para tõda a Iigreja, 

pode errar ou traça, apenas, dis
posição disciplinar, <:orno se tratas
se, per exemplo, de dax ou tirar 
dias santos de guardn ou estabzlecer 
dias de jejum ou abstinê:J.c!.a ... 

O Sr. Vieira de Melo - Não in
corro em allli.tema, pois não digo 
que a Igrejn e:rra. Po.;s-o sustentar 
uma opinião sem dizer que a Ig1·eja 
labora em êrro. O que o cancn fere 
ele anátema é ·a ~irrn.ativa de que 
a Igreja erra quando sustenta isso. 
Pcsso. porém. sustentar uma opi
nião. ~em. dizer que a Ig:-·ej.a est~ er
rada. 

O SR. ARRUDA CAMARA 
São proposições equival-entes que, en
tendidas à luz da exposição dogmáti
ca, tantc no Concilio de Trento co
mo no de Flore.nça, como V. Ex.• vê. 
encerram uma dzfinição completa, se
não tôda dz forma direta, pelo m-enos 
em parte, e indiretamente no restante. 
V. Ex. a mesmo o entendeu em seu 
discurso. Sz o Concílio diz qu~ é h-ere
je quem acusa a Igreja de êrro a~ e11~ 
sinar como revelada a indissoluoili
dade, é claro que nenhum católico 
nod-e achar certa a dissolub!lid~de. 
buas contraditórias não podem ao 
mesmo tem'JO ser verdadeiras ou sw
t.entadas. isso .na. condenação indi
r·eta referente ao dhrórc~o por C!:Us..,"l 
de a.dultério. Nos outrcs. casos do 
c. 5, a co!1denação é direta, formal. 
absoluta. 

<Lendo) : Não <:Olhe também dizer 
que Cristo ou os pr'..mciros Pontiii~ss 
não falaram explícita e claramente do 
casamonto rato e consumc.d.o, porque 
se Jesus tivesse deixado claros e ex
plfcitas tôdas as suas dou trina.s não 
seria mister instituir 0 Magistério in
falível intérorete des,.as v-erda~~s -
A Igreja. Cristo não esclareceu. por 
exemplo. que a Igreja p~de dõtr·ztar 
impedime11tos de casamento e quais 
eão êles. e sem embargo êste poder 
f\St.ã contido no di:-eito dht~!lV de tudo 
ligar e desligar <:om a sua assistên
cia: "Eis que estarei convo'<:o to
dos os dias, até il consumação dos 
séculc s". No corpo da doutrina da 
sessão XXIV, já o Ccncilio Triden
t:no expusera a doutrina cc,;lSUbs
tanciada nos <:ànones supra c!tadoo. 
quando ensinou: 

"0 primeiro pai do gênero humano 
proclamou sob o i.nfluxo do Espírito 
Sa.nto o vL'1<:ulo perpétuo .e indis
solúvel do matrimônio, quando <lli;
se: Eis (UJUi o osso dos meus ossos, 
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a; carne da minha carne; pelo que 
1crgará. o homem seu pai e sua mãe 
e :e ligará a stm. mulher e serão da:s 
nttma só carne <GeneSis 2-23, Ejes. 
s-:m. 

Cristo ensinou mais claramente que, 
por êste vmculo, se un-em e se eDla
ça.m sõmente dois_. quan.io referindo 
aquelas últimas palavras, como pro
feridRS por Deus, disse: dessarte i á 
não são dois mas uma só carne 
(Nath. 19 6) e imediatamente con
firmc.u a estabilidade ào vinculo, an
tes por Adão pronunciada, com esi;as 
palavrss: Portanto 0 que Deus uniu 
não o separe o homem (Jrlath. 19-16 
Marcos 10-9) . 

O p::-óp:io Cristo mstõtuidor .:; :!per
feíQOador das t·enerã v eis sac=.:lmcntos 
mereceu peh sua paixác a grs.ça que 
havia de ap-erfeiçoar aquele amor na
tural, de confirmar a unidad:; il:d:s
solúvel e de s:•ntificar os cônjugss. 
O que significou o apóst-olo S. Paulo, 
quaDdo disse: Homens, amai va<sas 
espôaas, como Cricto amou a Igreja 
e se entregou por ela (Efes. 5-25) e 
logo acrescentou: t:ste sacramento é 
graru'J.e, eu o digo, em cr:sto e na 
Igreja <Ef. 5-32) . 

"Mas pa&emos adiante. Vejamos, 
agora, o que, a respeit-o -da matéria, 
decidiu o Concílio de Florença. C<>n
cílío que reuniu as mais altas au
toridades em Teologia e Dire~t<> Ca
nônico, a fim de traçar e fixar as 
normas que deviam orientar a con
cepção católica em tórno do casa
mento: 

O SR. PRESIDENTE - Lembro 
ao nobre o:ado.r que falta apooas 
um mÚlUto para esgotar-se a hora 
do expedier.!te, que é improrrogá
vel. 

O SR. ARRUDA C.AMA...l?.A 
~ado o tempo de que disponho 
no expediente, e achando-me ins~ 
crit<> para falar na ordem do dia, 
inW.."'l'ompo aqui o meu discurso, 
pua conclui-lo ainda na presente 
s.es.são. (Muito bem; muito bem. Paz~ 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE - Vamos 
passar à matéria constante da O:'d-em 
do dia. 

Em discussão o Requerimento nu
me1"0 85, de 1946. 

Tem a palavra o Sr. ArrUda Cã
lt1&1'8, primeiro orador inscrito. 

O SR. ARRUDA CAMARA -
Senhor Presidente. expunha eu, no 
discurso anterior. a dout:ina católlea 
e dogmática do COncilio de Fiorr.:nça 
em tõrno do matrimônio, quando fui 
interrompido pelo término da hora 
do expediente. · 

Depois de doutrinar sõbre os seis 
sacramentos anterio!'es, o Concill{) de 
Florença profere o seguinte: 

"0 Sétimo é o sacramente do nw.
trimõnio, que é o sinal da un.ião de 
Cristo e da Igreja segundo o Apõs
tol<> que diz: "il:ste sacrammto é 
grande: eu o digo em Cristo e na 
Igreja.''. 

(Lêl 

'•A causa eficiente .do matri
mônio é regularmente o mütuo 
consentimento expresso por pala
vras de presença. Mas se a;;.si-

.n.a!a_ tríplice benzficio do matri
mônio. O primeiro é a prole que 
se há de rec·zber e educar ,PaJ'a 
o culto d-e Deus. O segundo é a 
fidelidade que um cônjuge deve 
guardar ao· outro. O terceir<> é 
a indíssolubilldade do maJtrimô
n!o, por sig:nificar a união in
divistvel de Cristo e da Igreja. 
Mas. ainda quando por causa de 
fornicação seja licito fazer sepa
ção do leito, não e, sem em
bargo, pennitido contrair outro 
matrimônio, por isto que o vin
culo do casamento l-egitimamente 
contt:J.ído é perpHuo". 

As palavras dêste COnclli<> ca'll-Oni
zam oS dizeres de Santo Agostklho. 
L. 9 do GenesiS, c. 7; "Bonum qu.od 
habent nuptíe tripartitum ~: fna
/ide attenàitur ne practer vlnculu.m 
conjugale, cum altero vel altera con
=betur; in prole, ut amu:nter 8ft.,ci
piatur, beni{Jne nutria:tur, relígicse 
educetur; in sacramento ut con;v.ngium 
non separetur, et dimisS11.8 av.t de
missa nec cau.sa proZis a.Zteri contun
gatur". 

Ióêntíca é a doutrma dOs <l011c:ilios 
provinciais e regionais. O 2.° Con
cílio de Milévio, ao qual c.ss!.stiu S. 
Agostinho (a. 416), declara no &.;u 
cânon !7: "Segundo a di9cipllna 
evangélica e apostól!ca n-em o qUe ~e 
separou da mulher, nem e. que se 
separou do ma.rido, se podem casar 
novameate, mas fiquem assim ou se 
reconciliem; os que desprezarem, se
jam reduzidos à penitência. Nesta 
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:::u:.!kria deve pedi~-se a promulgação 
d~ uma lei impelia!". 

Gcndenaç:lo do divórc:o e . proibi
çiJ do segundo cassmento, viv~mC:o 
o outro cônjlige, enccntram-<S·e no.s 

cc·:ncilios d~ Orleans <533) Nant2s 
'SSO), Hereford (673), Toledo (681 l. 
.Svis.."''n (744), Flriule ~ 791). Rema 
• 326), Paris (829) Worms (829, Na-::·
tes (895), Tribur (895) . o concílio 
de Elvira (306) manda, inclusive 
nc::gar a comunhão aos cônjuges se
;x;.rados, por causa de adultério, que 
co::::!traíram novo casamento". 

3m ha.l'mcni:l. com essa. dou~rir...:1. 
e~:.ão 00 ensinamentos e a praxe C:·::s 
?:;i)a.s. Inocêncio I (em 405) manda 
a·:. b!spo d·~ Tolosa Exsupério, qu, se 
p:-Ívem da comunhão, como adúlte
ros, os cônjuges que, depois de ~e
p:c.~dos, cc.ntraíram n:.Yas núpdas. 
Der mesmo modo se expr-essaram Gre
~ó.rlo TI (721), Zaca.J:ia;;, Estêvam III, 
João VID (379), Benedito XIV, Leão 
::-..-:ri, e outros. 

Anreciando tôda a Yasta obra da 
Igrija neste partícula:-, escreve o 
Pa:pa. Leão xm, de saudosíssima me
mória <Arcanum) : "Todos d~Y·Zm 
recciülecer que a Igreja católica 
.<empre tomou a peito salYaguardar 
a. santidade e a perpetuidade do ma
trimônio e que, por isso, é a ir.sti
tuição mais benemérita do interêsse 
comum de todoo os povos: protestou 
contra o.s erros da lei ci'lil; anate
matizem as heresias sôb~e o divór
cio: condenou os costUllles dos gre
gos de quebrarem os laços matrimo
!Uais; d€Clarou a nulidade de casa
mentos celebrâ.cios com a condição 
de serem um dia dlisolvidos e, desde 
-os primeiros tempos, repeliu as leis 
llr..periais favoráveis ao divórcio". 

Tôdas as vêzes que o.s Sumos Pon
tliices resistiram aos monareas, aL"l
da os mais poderosos, que solicita
ram ou t~taram o divó~cio, não 

. sõmente velaram pela integridade da 
R:eliglão, mas _também propugnaxam 
o patrimônio 'da civilização da. hu
mêmdade. 

:E é por isw. acentua ainda Leão 
xm (obra citada) que tôdas as ge
r::.ções admirarão, como documentos 
duma alma invencível. os decretos de 
::-;'icolau I contra Lotá.rio; o.s de Ur
'ba.no II ·e de Pascoal rr contra Fe
Jipe I, rei de França; os de Celes
tino m e Inocêncio m contra Afon
so, de Castela, e Felipe II, de Fran
ç.,.; os de Clemente VII e PaUlo III 

contra Henrique VIII e, afinai, os. 
de Pio VII, Pontífice Santk5imo e 
;irtuosissimo, contra Napoleão I, en
scberbecido pela sua fo:tuna e gran· 
<k::a do seu Império". Amda pe
dem acrescentar-se os decJX[c,cs <ie 
Gri8ó:io VII contra Henrique IV, de 
Cl~mc:1te IV contra Jaime de Ara
gão. 

A Igreja preferiu ver, com lágri
ma:; nos oll1.os, separar-se o Impé
rio l!:J.glt-5 do rebanho católicc, a 
trans:g!!' na. d.i~olução do vi!!lculo 
COl'ijugal de Henrique VIII, ]X)rque 
"h·: era pressnte o preceito divino: 
"Não separe o homem o que Deus 
uniu~~. 

Reierindo-se à fundação do ma
trimôni-o e à sua 'estabilidade afir
mada ~or Jesus Cristo, escrev·eu Leão 
XIII: 

··Quis Deus, com isso, na Sua alta 
P:·cvidência oue êstes dois- espê!..<.CS 
fôssem o principio natural de todos 
os hom2ns e a fonte donde o gê
ne:-o 1v1man-o dcver:a sair e con
se;-va:r-se através dos tempos Por urna 
sene k'1interrupta de g~rações. E 
para que esta união entre e> homem 
e a mulher melhor se ha.rmcnizru;se 
com os seus sapient!ssimos desígnios, 
lhe imprimiu, desde êsse dia, à ma
neira dum sêlo e dum sinal, duas 
qual'dades :Jrincipa!s, nobr06 entre 
tôdas as outras, a saber: a unida.cle 
e a perpe~uidade. E' isto que vemos 
declarado e confirmado no EYa.nge
lho, pela divina autoridade de. Jesus 
Cristo, quando afirmou aos JUd:eu.s 
e aos apóstolos que o casamento, se
gundo a <.ua instituição, nãe> deve 
ter lugar, senão entre duas pessoas, 
um homem e uma mulher; QU·e os 
dois devem constituir como que uma 
só ca.:nc, e que o la~~ nupcia,J. está 
pela Yontade de Deus tão forfiíPrnen
te !ig::do, que nenhum homem tem 
o pod·er de desligar ou quebrar: O 
homem unir-se-á à sua espôsa e se
rão dois numa só carne. Por isSo 
já não são dois, mas uma s6 aar
ne O que Deus uniu o homem nli.O 
seiare" <Leão XIII, Enciclica ArCa
num.> 

Se passarmo.s aos Santos Pad:res e 
Doutores da Igreja, já no século Il, 
H-ermas, afirma.Ya no Pastor: "Qne 
fará, senhor, o marido, se a mulher 
permanecer no adultério? Deix~-a o 
homem e fique só: se, porém, de1Xml
do a mulher casar com outra, comete 
adtt!tério". 
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Do mesmo modo ensinam 6. Jus
tine. Clemente de Alexandria, Origi
nes, Tertuliano, Agostinho, C~isósto
mo, Basilio, Ambrósio, Jerônimo e 
por fim, o grar.de s. Tomás de Aqui.: 
no. cuja autoridade cs séculos admi
ram na sua obr:>.. que é um do,, maio
::es monumzntos da Ciência. 

A inà.issolubiliciade do matrimônio 
s2.ersmcnt:) :·:,.cusa teciõg:ca:nente 
n:J. sua signüicação sacramental e no 
bem da prole. c;:mo ensina Santo To· 
nlás: ln.separabilitas competit nULtri
tnO<tio secundU7n quod est signum con
juru:tio?lis Christ et EclesiX et se
cundum quod est ad bonum proliS 
ordínatum. 

O próprio nome - Matrimom'um 
etimolàgicamente vem de mate-r (mão)' 
e munium ou munus, isto é, matris 
munmm ou matris munus (ônus de 
mãe). Donde S. Agostinho n. 19. 
contra Fausto) diz: Matrimoniu.?n e:t 
hoc appelatum est quod nan ob aliud 
debeat jemin.a nu.bere, qu.a.m ut 'IJUV
ter j;at - foi chamado de mat."'imõ
nio porque a mulher deve casar pre
cisamente para ser miie". E Santo 
Tomás Sup. 44, a. 2) afirma: "cha
ma-se matrimônio, porque é princi
palmente onus matrum (o dev·er da,_ 
máesl. 

A significação sacramental é o sim
bolismo da união de Jesus com a Igre
ja oe do verbo divmo com a natw:e:z.s. 
humana, em cuja indissolubilidade a 
união com a Igxeja '\R.m sua razão. 
causa e raiz. Mas essa significação 
só (:xi.õte depois da' união dos cor
pcs. conforme Santo Tomás: Sed 
Post carnalem copulam signijícat con
junctionem Christi ad Ecclesian quan
tum ad assumptionem natura.e in 
un.itate personae, quae omnino est 
indivisiàilis (Supl. 6, a. 2, a.à. pri
mum.) Per isso não d.:~se Deus. "não 
separe o 110mem o que Deus uniu". 
nem afirmou São Paulo; "Grande 
é ê .. ''te sacramento em Cristo e na 
Igxeja" (Efes. 5). senão depois dn. 
célebre frase: Erunt duo in carne 
una: Serão os dois numa só carne, 
clara alusão à união dos corpos, n:J. 
con;;:umação do matrir.1.ônio sacra
mento. 

E' evidente, pcis, que a tese do di
vórcio é condenada pela Igxeja. e o 
católico não pode sustentá-la. 

2. o casamento sacramento rato e 
não consumadO, pode ser dissolvido 
tpso jure pela profissão religiosa so
lene ou por dispznsa da S. Sé, con-

cedida por jwt,a caW>a CCan. c. J. 
1119). 

A .. p~eir~ pa .. -te - isto é. pela 
PTOJissao re,>[JIOSI! de um d()s côn
juges - e dogma de fé definido no 
Concilio Tridenti:no, oob anátema, 
Ses. XXIV, c. 6: Si quis dixerit ma.
tri.monium ratum, non censumatum 
per solemnem rellgionis projessio
ncm a!teríus conjugum nan dirimi. 
an a.thema sit. Era, aliás, a dou
trina católica e:;:posta por Alexan
dre IH (a. 11E~) e por !nocênclo 
III ~1.210) e con~·tante da praxe da 
Igr~Jz..._ 

A segunàa pa~e - upor disp-ensa 
d.a S. Sé", foi ccnrtovertida entre 
cs teólogos. Sanches cita 5() autor-es 
que d~fenderam esta tese. H~je po
rém. como já acentuava Benedito 
XIV <Quest c. -179) "não &€ DOde 
mais pór em dúvida que a S.' Sé 
possa. <ii,s.pen.sa:: do casamento rato 
não co7isUin!LiiO', porque é doutrina 
comum, aceita. pel.O:!ó· teóloges e ca
nonistas e pela pra.xe da Igreja como 
é nctório''. - ' 

comentando a dissolução do ma.tri
n:õrdo peJ~, profissão religiosa, es
creveu S. Tomás, que "assim como 
o vinculo ca:r:1al do casamento con
sumado se dissol·;e pela morte cor
por<t.l, assim c. v'inculo e<.piritual exis
tente no casarnen~o rato se parte 
~ls. morte para o mundo, a fim 
de ;·iver pa1·a Deus. que se veri
fica na profissão religiosa solene 
(Sup. p. 61, a. 2) > acrescentando 
ainda que o matrimônio antes da 
união cru-na.! signüica a u,níão de 
Cristo com a al!U$, pela graça.. que 
pede dissolve::-se por disp~içl'io es
piritual contrária, isto e, pele pecado 
mortal"; pelo· que não repusna a 
dispensa dada pela. Igreja. de di~eito 
diVino conseqüente às oalaVl'as: "Tu
do o que ligardes na· terra se,rê. li
gado no céu ... " Ainda mais se con
siderarmos que. sendo o fim nrin
cipal do casamento a p;-eraçãÔ da 
prole. e como no casamento rato ne
nhum ato foi praticado aind2 ten
dente a êste fim, não repugna que 
a Igreja d.:spenSf: o vinculo, ainda 
não selado pela inclissclubilida.:ie ab
soluta, intrínseca e extrínseca. da 
união carnal, símbOlo da união do 
Verbo cem a natureza huma.na ro 
Verbo se jêz carne) . E' por essa 
união carna1, eosina S. Tomás 
r Sup. Q. 61, a. !l. a d. 2> que 
se completa a -:.ransferéncia ão do
mínio. porqu(: e:n:.ão· entram a:nbos 
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o~ <:õnjuges na ;:oss~ corporal do Po
der mútuamente <::ol~fel'ido toa ce
lebração)". 

Mas o casamzn:;.::; -rato z.p.2nas é 
exceção e rexceçf110 ~·ara. (~.ll:o s~ 

casa para nã.o conSt:.ni.ar o 1na !.li.~1ô
nio? A não ser alguns ca:;;os ent!·e 
Santos, o que é comul!l, na tu:ral e 
ger·al é qu:: à celeO:-ação do ca.sa
ment~ se segue a ocn3umaçã~. ten
dente a atingir o fim p!'lnci;nl e, 
mesmo, cs fins ~€CU!1dãrios d2~s2. 
grande e divina instituição. 

3. O casarrvento válido, não se-
CTC.7nento, entre nlw ~>r::tizaàos. l!;ste, 
mesmo consumado, pode ser dissolvidc, 
de dinit.o divino. em virt.ude c'., pri
vLfê:;-io Paulino, (Cduc.a .i .120. Cca1::;·. 
S. oficio, 11-7-18'36; C1~s6sto:n~. ho
milia Ed. ad Cc:-. ::.rJ 1::; ~" ... ~tlb;·.::~:i.o, ad 
Luccn: 8,2) : 

"Aos outros. digo -c::..:.. não o s~nhar, 
~e v in.fi-.;l se !"etir:3..1.·. que s2 :::eti:·;, 
.em ~ais caso.s não e!3tã cscrav:za~o o 
ir:não ou a. irmã (I Cor, 7-15) . Dou
trir.2. e praxe t:lli','ersal na Igreja. 
com·) é.:clarou Inocêncio III (1180), 
sec;:.tiG~ p~1· Pio V e Gregório III. 

E=.t::et.:.r..to, o pr.it"'ilégio Paulino, 
não ~~ d-sv~ confunãir, de m·odo al
g-tln!, cc·m a sepe.rac;i!o pc:- · c~::.::sa de 
aciult-~rio - Ob jornicationem, con
tida na Evangelho de S. Mateus; 1.0 ) 

porr,"J:; S. Paulo fal:l à o vin~Ulo ma
tri:!!an:al entre cristãos. indissolúvel 
de modo absoluto. exceto em caso 
de ~1orte ée um dru. -cõnjuges; 2.0 ) 

P2:-que aqui -~~~:"- S. ?a-ulo em s:u 
nome como apó~tolo - Eu, não o 
Se:1:rwr: Ego nem Dominv.s, enqaa!lto 
ali fala ~ Senhc.r - antiquitus dic
tum est, Ego !!utem dico vobis: Eu 
])Né:m vos digo". 

O pr:vilégi::; P.auli1!.c, porém, em 
drfé'S·:L àa fé dos que se co-:wertem 
é, na espécie, uma exceção ú:nic::t e 
de direito divino. Não pode pois o 
cc;,sa:rr .. ento ser i::~:-!~se;;amente dis
sr-Z?!-cel r~el:! ~:o-ntade dos· cônju9;e1:, 
nem. t.Tf'rinsecc;n.cnte nela auto!'ida
d-e d:) Estado, m-esn-1::> Que s2j3. con
skle:-r1C:o co!~.1o instituição de ordem 
r:atnr2l. a:nda. não sacrament::l. E fci 
po,. isso que o Syllabus de Pio IX 
cc.nd·~ncu aquela. QJ~·opc·s'ção sob o 
n.0 67. segundo a q_ual o vincul'J do 
ma.trirnônio não é indisscrúvel pelo 
direito natural e em vários cc:;Sos o 
dit:-órcio pró?Jriamcnte dito 1J"'r!o ser 
sancionado peh c:utondade civil". 

Nenhum ca.tólico. pois, pode s-er pa::-
tidário do d:vórc:c. 

O Sr. Nestor Duarte - S~U!1.dO 
ouvi, -v. Ex.• afi:·mou que ncn.lmm 
católico pode ser a favo-r do divór
cio. Não é verdade. entretanto, que 
a Igreja Ca-tólica consentiu nêle en
tre católicos do Crente, na Ill1o. 
de Chipre c outras do Mediterrâ
neo? 

O SR. ARRUDA CAI~A 
Deseja v a qu~ o ilu.st=e Deputado 
apr·csrntasse o documenta. da Igreja 
en1 quz há essa lfEl·mi~ão. Acabamüs 
de ver a doutrina do Concili•o- ele 
Trento ... 

O Sr. ~vcsto1· Dnarte - E' de pas
mar que V. Ex." de~ccnheç::t êS>·e do
cum·:P.to. 

O Z·R. ARRUDA CAM-!\....""1..'\. 
. . . condenando sob anát~ma ... 

O Sr. N es Lo r Duarte - De:oculpe
m~ o c::a.d.::.r; mas é àe pasmar (lU0 
eu pl"-êcise a.p:·es:.nl-~7-lh.e docum-ento 
d2. Ig-rõja nêsse sentido! 

O SR. ARRUDA Cfu~ARA 
V. Ex.n ·~e :-efere a uma doctunenta
çã<l inel>.istente. Tal permissão àe di
vórcio, p·Ela Igreja, só existe na f~m
tasb. de V. Ex.:'·. 

O Sr. Nestor Duarte- V. Ex." bem 
sabe que existe. 

O SR. ARRUDA C~~A 
Acab2i de cita:- cãnon·2s d2. Igreja, 
fulmin::tnC.o o divórcio, sob aná.tema1 
definitivamente. E' wn dogma de f e 
a !ncUssclubil:dad~. 

O Sr. Nestor Duarte - Avivarei a. 
sua memória. V. Ex.• C.e·.re t-er <::.o
nh~c:mento C:a petição cio repres·en
tante de Veneza junto ao Cc;ncilio 
de Trento no sen·tido de que a Igreja 
suavizg: se' suas normas <1Loeípfu1.azes 
quanto aos c!ltóliccs que pret:m-dessem 
0 d:vórcio. 

O SR. ARRUDA C~~A 
Não desejaria !}:rder tempo na re
~tição dêsse> ·àccumentos_; ~ntre
tant.o. pa:-a a'\·.:.v3:r 3.. mel11Ó!"l~ (tJ no· 
bre Deputado. expo:ei nov::tm~nte a 
doutrina do Concilio -d·e T::-~"'lto, que 
fulm:,:-t·:l. o àivó:-c:io como her:s::2, <ie 
mn.neir~ definitiva e i!-reformá.vel. 
Leh V. :<;;x.• O> cãnones 5 e 7 do 
Concili~ T:i:.r:~ti'!lo. Leia as d2ci:ões 
do ccncilio de Flc!"e·r.~a. Essa dou
tr: na f oi nz.ra c.':. g-regos. 

O Sr. 'r-.1~stor Duarte - L2.mento 
qu~ c nc-bre cradc":", cem .tanta. au
tc~dad: o!'t:·doxa no. m·:.'ltéria. mo.s ... 
tr? !?.~en1s rc·!" uma quzstão d-::- m:1· 
lici8 inte:c~t.u~.l. desconhecer fatos de 
que tem ciê..t"'lcia. 
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O SR. AR RUDA C AMARA 
Nf;,-c a.pcis.üo! Estou r estabel ec-endo a 
clcutüm~ da I~:·eja, por V. Ex.a fal
seaà ~t. ~f.. o ·::: ei :o;.e de boa-fé . . . repon
do em. s eus têrmos a. d out:·ina elo 
Ccncilio Triden tino, c\oukina dof';má
tk3, 'e não di ~ciplinar. definitiva para. 
os catóhcos, contida n os d\nones V 
e VII, em. que a Igreja a natematiza 
a he:·es ia dos que n egam a inclisso
lubilidade do vínculo m atrimonia.l e 
dos que dizem que a Ig-r<:ja erra quan
do a .e;nsina . O Concího"'dccidiu con
tra cs pntestante.s e ccntra os gre
gos, qn~ :mstent3.vam a pos.:::.bilidade 
do dvót'cio, êstc-s só ~!os cns-us de 
rtdulté:: ic. 

O S:·. Da·niel Faraco - O nobre 
or:>cc:ol· n ão se devê impre:::; sicnar com 
o apa.rte do Sr. NestOl' Duarte, dado, 
ao que me parece, apenas p ara armar 
efeito, para ti:rar um pouco da im
pr-c~sãc p:·ofunda qne à As::oembléia 
está caus ando a argumentação pode
roc:<c e irrespondível d·e V. Ex.tl.. 

O Sr. Nesto1· Dzwrte - O nobre 
ol'ador -e o ilustr-e a.parteante estão 
apeDas finginào ignorância. 

O ST. Daniel Faraco -- Responda 
o -orador. 

O SR. ARRUDA CAMARA 
Est Ju, eon:.;} diss.c, repondo a. dou
L·inn o.a Igreja nos seu& devido .:. têr
mos, pc. rqne foi faluunET~te c:-:. :.:-o5ta 
pelo hc:nrado Representa r .. te da Ba
hi:: .. 

O Sr. Nesto1· Duarte - Conheco 
pe-rfeit amente e.::: ta falsa ingf:nuidad-2! 
quando se: quo · ?rgum·entar. 

O SR. ARRUDA CAM..'\RA 
Não pcd2mos -consentir em que o ilu.s
tre pi·ofc~·sor de DiTeito se al'Vore em 
teólogo . .. 

O g r . NcsLo1· Dtw-~·te --- Nã ) .s ou 
teólogo . 

O SR. AR.RUDA CAMARA 
·paTa 1nterpreta.r canonr:s. dog

mas e eo:.~ncili.a.s , tentando ensinar o 
P:aci_re Nosso ao Vigário ... 

A doutrinB, po-de não ·a.graclar a 
S. Ex.11

, n em o obri gamcs a se
gui-la. 

o Sr. Nest or Duarte Trata-se 
cl•2 f ato l1i ~ t6üco, ele qu e :;Jü:':SO t.2r 
co1~ lFcime: :lt ~1 tanto quanto Voss ,-., 
Ex.cey~nc ia. A bat1na p onco impo.:ta; 
o qEr; v:.tls é a nossa m<t crid:: ~\e diante 
de c~ rtc c : ~ tos , que devem ~ er ·con
siõ.cradcc.; ec~"l o cuidad.o -e u, pr udên
cia desejá v eis. 

O SR . /'l.H.:H,UDA CÂMARA 
Claro; mn s t ambém é evidenk quç , 
expondo a u.outrin::-t. clefinitiw. dü 
CondUo, c.nuncio a. v-erdadeira d ou
trina da Ig1·eja. 1\:'iJClinclo as Ülsi 
nuações {:H v iius;ts de "l. Ex.'1 • 

(Lendo ) : 

Eis, Sr. Presidente. a dout.1'ill11 r-; e
ral da Igreja em tôÚlO d a. indissl)lu
bili-clade (\o c?.sám-ento e a condena
ção do divór-cio, pelo qual, como e.s
ereve Leão XIII { Arcanum) . as 
alian ças ma trimonia i.~ tm·na.m-se l.ns
távcis, 'enfraquece-se- o mútuo afeto, 
a infidelidade rec 2be peri11iciosos in
c~tamcntc~ . ficam com.nrom.etid2.-s a. 
proteção c Hlu-caç3.o do.S filh-os, pro
porcicnam--se o.casiões · de se dissol
ver·s m as scciedade.:; domé!:ticas, se
mFia ·se no seio cla.s famíli.a.s o ger
me d::~. -discórdia, diminui·-se, abate-ss 
a úignida-dc da mu1llel· porquç Ec<j, 
expo..<;ta ao periv,o do ab9,ndono de
pois de t e1 servido às pajxões do h:J
mem. 

E como· nada contribua mais Pal'<.". 
n.::Tuina:c r,s famílhs 2 enfraqn2cer o.~. 
Estados que a corrupção dos C'Jst "c<
mes, fácil é d~ I'ec onhecer que c di-
vórcio é. sobreitu1do, o- inimigo da 

prosp::::ridadc {las famílias e do-s po
vos, vi st e· que, sendo a conseqüência 
dos costumes d,epravados, abre a 
porta, como a experiência o demons
tra, a u111a depravação ainda nü:-,i3 
pr oflmdn o.o;, costume~; p art-i.cu1al' ;.;s c. 
públicos" . 

O ca~amrnto ratc; f'. ~m1sumado, ;..>ú
solutarncnte lr:..cUsso1úvel eis a reg·rR 
gel'al qu:: inter essa. aa ~:. leginador::-s do 
Brasil. O casarnento rrr~to e o privi
légio pr,n1ino , sfí,o exc eções circur1..s.cr i. 
t a s. 

li - O DIVÓr:.CIO CO~ÇDENf,DO N CS 
EVANGELHOS 

Há alguns que p~·etendem encc·n 
trar a p-ermjssão do djvórc1o. naqneht 
cláusula. de S. Mat.eus , c. 19, ver.sD 
9: "Ni.si ob fornicationnn: Isto é no 
caso de ad-ult:é-rio. 

J.'t essa a exegese mais comum en~.re 
os protestantes e d.a qual o nosso ilus
tr·e colega, o Deputado Gua.raci Sil
veira, tem f.eito a ala.vanca pa1·a er
guer o divórcio n o Brasil. . . D e.vo 
acentuar que noto \1n1rt. granc1e inCO€ 
rência nos argumentao; de S. JS' .. L · 

fervoroso Pastor Evangélico. De f~itc 
apregoando aquela inter pretação q_uc 
nos parees a pior, S. Ex.a devb '=' ~ - · 
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barrar ali, porquanto julgo que, para 
um Pastor Evangélico, a Escritura é 
a única regra de fé e cOstumes, c por
que, de outro passo, nii.o ccncebo que 
s. Ex.a sustente o i.moralisslmo prJr,
cípio de que "o homem pa.de ter du::ts 
consciências, uma mo~al e out1·a 
jurfdico-politica" ... 

Dessarte, como se compreende que, 
contra cs ~ns1namentos de Jezus, pos
sa S. Ex.a levar aquela compaixã,o 
que diz "possuir pelas pobres. coita
<ias desquitadas", a ponto de estender 
o divórcio aos outros ~tsos? 

Mas, voltemos ao assunto. Tooa a 
Igreja Católica, desde o inicio, tcdos 
os santos padres c doutores da Igreja, 
todos os conclllos, todos os pont!!iccs 
sempre interpretaram êsse texto co
mo rfrferente ao divórcio impcrj~ito 
ou separatio torum, separação dos cor
pos ou desquite. 

Com a interpretação católlca. estão 
protestantes eminentes. Gladstcnc 
assevera: "As palavras dos três evan
gelistas condenam o segundo casa
mento da mulher divorciada e o con
denam universalmente. em têrmos que 
r..ão admitem. gramàtlcalmente, outra 
construção. 

Baseado na autoridade do bispo pi·o
testante Midleton observa como a au
sência do artigo no particípio grego 
apalelyménen (repudiada) em S. Ma
' eus e Marcos tira tôda possibilidade 
de equivoco. 

Só é aamissivel um sentido: "uma". 
·'qualquer" divorciada; a;sim "quem 
c:?.sa com qualquer divorciada, qual
qu"fr que seja a. cause., é aUúltc.:o". 

Entre os protestantes alemães, 
Wci.$, E:oltzmann, Zann, Keil, Alford, 
Ma!nsel apoiam a exegese católica, 
sem fúlar no erudito Hnrnac, que che
ga a admitir "tenha sido intcrpolacla 
a cláusula "ob jornicationem", que 
se encontra com variantes nos diver
sos códices. 

V=os aos evangelhos. O dlvórdo 
cntãa, como hoje, am~açava o mundo. 
Os fariscus vão ac Tribunal de Jcsú0. 

1.0 • S. Marcos: 
"E chegando os fariscus lhe per

guntaram, tentando-o: É Hei to ao 
marido repudiar sua mulher? Mas t:c 
lhes r-espond·eu: - Que vos ordenou 
Moisés? Responderam: - Moisé3 per
mitiu escrever o libelo de repúdio e 
abandonar. Respondeu-lhes Je:;ús d!
Y.:ndo: - Pela dureza dos vossos co
rações, êle vos escreveu ê3te truJ.nda
monto. Porém, desde o princípio da 

<!riaçii0 Deus os fêz ma~ho c fêmoo.. 
I'cr causa disso, deLxará o home:n seu 
pai e sua mãe e se unirá a sua mu
lher e serão dois numa só carne. As
sim êles já não são dois, mas uma 
só carne; o que Deus, pois, ur..lu, não 
scparn. o homem. E -em casa os seu-; 
discípulos o intm-rogaram sõbre o mes
mo assunto. E lhes disse (Jesús) : -
Todo aquêle que abandonar sua mu· 
lhcr e ca~ar com outra comete adulté
rio contra a sua primeira mulher. 
E se a mulher repudiar o seu marido 
c S() casar com outro, comete aduté
rio. " ( Marcos, 10-2 a 12) . 

O texto é de uma clareza. meridiana, 
ji~!::vfl.cmávc·!. A unida.de e a indisosolu
bilidade do casamento são afirmadas 
ele- modo tão absoluto e universal, que 
não há lugar para :-est1ições, nem 
privilégio para qualquer dos cônjuges. 
Acresce o.inda que o.; fariseus, interro
garam a Jesús, tentando-o, por duas 
razões: a primeira é que estando 
Jesús na Péreia, sujeita a Herodes 
Antipas, divorciado e adúltero, bus
cavam intrigar Jesus junto a êle, pela 
resposta antidivorclsta; a segunda 
que, se J-esus permitisse ·o divérdo. 
cairia em contradição porque o ·negou 
em outras vêzes <Mat. 5-32) e se ne
gasse o divórcio ficaria situado contra 
Moisés, odiaclo pelo -povo e pass!vel de 
cond"nação em face da lei mosaica. 

2.0 S. Lucas: não é menos claro. 
"Todo nquél.z que largar sua mulhe~~ 

e casar com outra comete adultério; 
o que esposar a abandonada pelo ma
rido comete adultério" (Lucas 16-18). 

' 
3.0

• S. Paulo, apóstolo infalível, ins
pirado pelo E. Santo, doutor na Lei 
hebraica, é, sem dúvida, o melhor in
térprete da doutrina de Cristo e dos 
Evangelhos. Que diz o Apóstolo das 
gentes? 

Aos Romano;. 7-2: "A mulher que 
está sujeita ao marido, enquanto Yive 
o marldo ligada está à l·el; mas.- .. se 
;norrer o marido, fica livre da lei do 
marido; portanto, se, vivendo o ma
rido, se achar com outro hcmen1, serei 
consiclrrada adú:tcra; m~.s. se mw.: 
rer f\ m.a:-iào. f~ca livr:; tia lei do ma
rido. dr. tncdo qu·e n~ c é a-dúltera~ ~e 
cstiV<:r com outro marido". 

I ~ss Corintios, 7-10: "M~ aos ca
.sr .. dc.~. m~n:do. não cn m:::.s o SznhOI, 
q:.:e a. n!:..:ll:cr nãv se S(!P~!·c ào mari
dn; e se (}a s-e .~eparz:.1·, fi'!1J.e se1n ca
sar, ou se re-concilie <.:Oln o seu ma
rido. E que o rnarluo não deixe a sur. 
mulhe:". 
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Efésios - 5-25: «Maridos, amai &.s 
vossas mulheres, com-o Cristo amou a 
Igreja. . . Por isso o homem deixará 
o seu :pai e sua mãe e se unirá a sua 
mulher e são dois em uma só carne. 
~ grande êste sacramento, eu o digo, 
em Cristo e na Igreja". 

P..esumindo, S. Paulo ensina: 1.0 ! 
qU-2 es~.a l:=.i é divina. 'lnan.da o Senhor: 
~.0) que, em geral, não se devem os 
cônjuges separa~; 3.cl que havendo 
justo motivo de separação cs. Ma
teus apontou o adultério), aos separa
dos não assiste o direito de novas mtp
cias. mas ~ alternativa de reconcilia
ção cu de continência; 4.0) que só a 
morte de um dos cônjuges quebra o 
vinculo do matrimônio. dando dir.~i
to a novo casamento; 5.0 ) compara a 
união dos cônjuges à de Cristo com 
a Igreja. que é indissollivel. 

Expo.stos, assim, os textos claros e 
universais, a cuja luz se deve interpre
tar o ma i~ obscuro. ~ egundo regra de 
hermenêutica universalmente aceita. 
vamos à exegese do texto de S. Ma
teus. 

A doutrina de J.esús em S. Mateus 
est2b=l::ce: 1.0 ) que •'o mar!d~ ·e a 
mulher são dois em uma só carne, já 
não são do:s mas um só corpo"; 2.ol 
que essa união é tão perfeita e indi
visível, como a paternidade e a fi
liação, "deLxará seu pai e sua mãe e 
se unirá a SU3. mulh2.l', sendo com 
ela uma só car;ne"; 3.0 ) que -essa união 
é de prc~;:ito divino; não separe o hO
mem o que Deu.s uniu; 4.0} concorda 
em qu2 "~1:.cisés con-:edeu. e~c-epi:!io-
n:tlm·:nte, o Civórcio, por caus3. da 
dureza de coração dos judeus, mas en
sina que no princípio não foi assim", 
isto é, o casamento não se dissolvia; 
5.0 ) todo o que se separa de sua mu
lhc·:- e <:asa com outr~ ccmete z..tiúl
tério e, o que casa com a. repudiada, 
comct2 adulté .. ic: 6.0 ) ct:.ante ê.essa 
doutrina indissolubilista, forte, os 
apóstolos exclamam, espantados: "Se 
é assim a condição do homem, em 
.relaç5,.c à mul..1.er, nü.o convém ca!:a1··' 
<Mat. (9). 

Toda via. existe após a sentença "to
do :: .. ouc!·:'nne 1a::?"ar a -'1la mulhe!"' 1

• a. 
clá.usu!a nisi ob jornieation.~m. quase 
idént:ca ao oue se !ê n~ CRP. V, 31, 
de mesmo Evangelista. Também foi 
dito: "Quem abandonar sua mulh~r. 
dê-lhe c2.rta de divórcio". Eu, porém, 
voJ digo: "que todo aquêle que ab::m
dor:a.r a st:~ mulher, ~ n!io ser pG!' 
causa àe adu!tério, a jaz ser adúltera. 
e a.qu?J.~·qu2 toma:- a !"Z,ud:i!ld3. a::ul:P.:.. 
ra". Naquele passo bíblico se apegam 

divorcistas da 'relha e no\t·.a. g-uarda, 
com a lanterna de Dióge!1es, para en
xergar a, autorização do divórcio. 

o texto. porém. só se oocl.e exPlicar 
como significando o divt'ircio impe<
feito ou a separação do. corpos. 1.0 ) 

porque Jesus ensina q!le, se Moisés 
permitiu o divórcio. foi po• uma ex
cecáo. devido à dureza dos coracões 
tio3 hebreus. f:le, porém, vem trazer 
uma lei mais perfeita; 2.0 ) No inicio 
02iio /oi a.ssirn, isto é, não era permiti
do o divórcio; 3.0

) que :> vincu!o ào 
matrimônio e :perfeito, absoluto, já 
não são dois nz.as uma só 11arne; 4. o~ 
é tão firme e estável ess9. união feita 
por Deus. que o 11.omem não deve ou
sar separar; 5.0 ) tanto é adúltero o 
que deixa a mulher e ca:;a. com outHt .• 
como o que casa com a. repudiado.. 
<ou com qualquer repudiada.. no texto 
gregoJ ; 6.0

) A doutrina absoluta. 
universal, clara. em S. Marcos. Lu
cas e Paulo. não admH.e exceção al
guma. donde. no dizer de Holtzma.nn 
(protestante). a interpretacã:> divor
cl5C::!;- altera todo o ensinamento de 
Cristo" e "'é arbitrária''. como st~<;
tentam os protestantes Weiss e Keil: 
7.0 ) Sõ em face da doutrina indis
solubilista. se explicam o apêlo dos 
fariseus para a doutrina Mosãica e 
o espanto do.s apósto:o.s. achando que 
·•assim, nãc valia a pena casar" ... 

Interpretando o texto. o Car.cteal 
Belarmino esclarece: Duas coisas 
aaul ensina o Senhor. nma com res
trição, que ao hcmem que abandona 
a esposa se imputa :J adultério a 
que expõe a espôsa. a não ~er que 
por adultério eõa dê causa ao aban
dono. Sem restriqã.o ensina aue toélo 
o que receber divorciada, adultera. 
Logc. nunca se romoe o vinculo. 
nem mesmo por adultério. Confir
ma->e. porque no texto citado a pri
meira proposição "todo o QUe aban
<ionar a es'Pó'a a não ~er !)Or adul
tério". é distinta da 2.n. "Quem to
mar a divorciada. adultera". O su
jeito da primeira é "todo o que 
abandona". o da se~unda o aue :re
o::cbe (a divorciada) ". Ora. se o su
_iei:c é diver.so. a excec3o oue a'Unge 
a primeira não se estende à segun
da. Ademais'. a lei de .Jesus, mais 
perfeita e sublime. retrocederia à lei 
mosáica, neste ponto, nor~ue. en
quanto esta punia o adultério com 
a pena de morte. na nova lei. o 
adu~tél'io seria oferecido C')mo um 
caminho óe novo casamento. Por 
isso esc~eveu S. Ago;tinho (De 
adulte?"inis conjuoiís) ; "A mulher 
não pode ser espõsa de segundo ma-
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rido. sem deixar de ser do primeiro. 
Deixa de ser do primeiro. se o seu 
ma:r:ido morrer, não se adulterar. 
Licitamente, pois, se abandona. a 
mulher. por causa. de <.tdultério. mas 
nunca se quebrará o vínculo. mesmo 
que jamais se reconcilie com o ma
rido: quebrará. porém. o vínculo. se 
m.orrer o marido". 

I 

O SR. PRESIDENTE - Advirto 
ao nobre orador que está findo o 
rempo de que dispõe (Pa~a.) 

O Sr. Representante Jo>é Augusto 
acaba de comunicar à Mesa que cede 
o tempo de sua. inscrição. Continua., 
pois, com a palavra o nobre ora
dor. 

O SR. ARRUDA CAi'>!ARA 
Agradeço ao digno colega_ Sr. José 
Augusto a gentileza. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
·· Donde a. proposição em S. Mateus 
pode exp::im1r-se assim: .. Quem aban
donar sua espõsa, o que não é licito, 
senão por causa de adu~terioi c ca
liar com outra, é adúultero"'. Como 
'ie alguém <iisse\sse: .. Todo aquêle 
que bater no seu filho. a não ~er 
por fa!ta grave e o matat·, será pu
nido". onde é evidente que a cláu
-sula 4"a não __ ser por falta grave". 
•ó pode referir-se à primeira parte. 

Vale acentuar. em resposta a al
guns, que Cristo só se refere a esta 
causa de separação (o adultério) . 
embora haja outras. ~oroue esta é 
a única intrinsec!L ao matrimônio, 
eausa absoluta da separação mesmo 
perpétua enquanto as demais são 
transitórias e extrínsecas à natl!reza 
do casamento, não dando di1'eito à 
$eparação perpetua. 

O Pe Leonel Franca interpreta o 
texto de S. Mateus assim: "0 ma
rido que repudiar sua mulhet, sem 
causa. peca, é 1·esponsável pelas fal
tas que ela poderá vir a cometer. 
No caso, porém, de adultério, é li
cita a separacão. o marido não res
ponderá pelos erros de ouem .iá ha
via quebrado a fidelidade conjuga!. 
Num e noutro caso o vínculo per
dura. O homem, se casar com outra, 
~dultera; o que se casar com a re
Jt1!cliada também adultera". (A luz 
4ie Math. 5-32) . 

lll - MALES MORAIS E SOCIAIS DO 
DIVÓRCIO 

Quando o homem. esc::cveu o his
tooiador César Cantu. vendo a com
~heira que Deus Ih~ der:1. excla
mou: "Eis agora o ôsso dos meus 
.._<õ60<>, a carne da minh!l carne; ela 

terá um nome que recordará o· ho
mem <virago) . largará o homem seu 
pai e sua mãe e se ligari a sua mu
lher e serão dois numa sô carne:" 
lançou-se então a primeira pedra do 
edifício social. que se manteve atra
vés de todos os séculos e de tõdas 
as Tevoluções; a famíli::. tornou-se 
a base de tôdas as sociedades. de 
modo que estas prosperaram ou de
caíram, segundo ela se firmava ou 
disso! via". 

Com razão disse Augusto Comte 
(Filosofia soe.) : "Se em algun5 não 
existisse certa repugnância ao gran
<ie princípio da indis;olubilidn:ie, 
pelo fato de haver sido dignamente 
consagrado pelo catolicismo, a maior 
parte dos homens reconheceri.s. fà
cilmente QUe a faculdade do divór
cio não poderia h!l.ie constituir se
não o primeiro passo para a completa 
abolição do matrimônio". 

O casamento é um ato religioso e 
sempre esteve aos cuidados da socie
dade religiosa. Atestam-no todos os 
governos e povos antigos. Entre os 
judeus a tradição e as Escrituras são 
claras neste sentido. 

Também o Direito Romano dá tes
temunho disso. porque das três es
pécies de casamento - coemptione 
usu et conjarreatione - só conside
rava verda!deiro, o último. por ser 
religiosa, conjunctio maxime reli
giosa, como chamava Plínio e com o 
qual se honravam os patrícios: 
"confarreatíbus parentibus genitos" 
<Tacito, Anais IV, 16). O próprio 

Augusto consulta, não o pretor, mas 
os pontífices. sôbre o casamento COln 
Lí via. espôsa de Tibér i o Nero, já 
grávida e por êle rapta-da: Et con
sulti per Zudibrium pont:tices an ccr.
ceptu toeiu necdum edito vartu. rite 
nuberet C"I:ácito,.Anais, Liv. I, cap. 10). 
Assim é QUe o direito dos direitos 
não ousára subtrair o casamento à 
religião. E Cujaccio afirma ou e foi 
esta sempre a lei da antiga, Roma: 
Est autem titulus hic de ritu ztup
tiarum quod pontijicale verbum e,t: 
nam et quas tas esse duci. pontifi
cem notionem fuísse intelligimus ex 
Tacito et Dione <Tomo I, pág. 738, 
citado por Pinto de Campos) . 

Por isso disse o insuspeito Prou
dhon <A Justiça na Re!lol·ru;ão e na 
Igreja): O matrimônio é antes de 
tudo um ato religioso, um sacramen
to, direi melhor. não é outra coisa 
senão isto. O casamento na espon
taneido de da sua instituição é um 
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sacramento, em virtude do qual o 
amor, de inccnstante como o :fez 
a natureza. tornou-se fixo. í~aal. du
radouro, mcüs~olúve~. o matrbnõnio 
é o sacramento da Justiça, ccnstitui
ção ao mesmo temPo fisiológica e 

jurídica, se· revela como o sacramento 
do Universo". 

Fala o mestre da incredulida:le 
numa linguagem semelhante à de 
Leão XIII, na Arcanum. Acrescenta 
ainda Proudhon: "0 homem que 
muda de mulher faz consciência no
va. não se eleva. mas se degrada. 
Sôbre o divórcio, a melhor solução é 
ainda a da Igreja. E' Possível sa tis
fazer às necessida.des da socieda:le. 
às exigências da moral. ao resnei to 
das familia.s. sem ir até o divórcio. 
com o qual o contrato do casamento 
não é, na realidade, senão um con
trato de concubinato (Confissões de 
um revolucionário, VI) • 

Compreenâe-se que os comunistas 
sejam ;lelo divó:rcio dentro da lógica 
das suas idéias. Dizem êles : "Mas 
eleva-se um clamor do sêi:> ela bur
guezüt: "Vós comunistas quereis in
troduzir a com'llni.-dade C.as mulhe
res!!'' 

"Para o burguês, sua mulher nada 
mais é -que um instrumer.to de pro
dução ... 

"Nada mais grotesco. a:iãs. que o 
horror ultra moral que à nossa bur
guesia inspira a pretensa comunidade 
oficial das mulheres entre os comu
nistas. Os comunistas não precisam 
introduzir a com1midade das mulhe
res. J!:sta quase sempre existiu. 

"Nossos burguêses. não contentes 
em ter à sua disposição as mulheres 
e as filhas dos proletário.>. sem fa:<tr 
da prostituição oficial, encontram 
um ;prazer singular em seduzir as 
mulheres U!ls dos outros. 

"0 ca.samento burv.uê~ é. na rea
lida-de. a comunidade das mulheres 
casadas. No má:!>imo, Poderiam 
acusar os comunistas de quererem 

·substituir uma comunidade <le mu
lher"s hipócrita e dissimulada, por 
outra que seria franca e oficial. <Ma
nifesto de Marx. páj1:. :19) . 

Na verdade. Sr. Presidente o de
sejo de estabelecer a comunidade 
das mulheres. o amor livre. é pa
tente neste texto do manifesto do 
Chefe do comunismo. Compreende
lõ.f". pots. que os comunist:1.~ .sejam 
pelo divórcio, porque. par2 triUnfar 
a revolução. se dizía num Congresso 
comunista de 16 de novembro de 1924 
"precisamos da mulher. . . para tê-la 
é preciso fa.aê-::a. sair do lar. . . é 

.preciso destruir nela o sen~imento 
egoista do amor materno... s mu
lher Que ama seus filhos não PasSa 
de uma cadela, de uma fémea!! <O 
Divórcio, pág. 183) . 

Na RúSsia chegou-se ac diVórcio 
unilatera~, ao div:õrcio por cartão 
posta.!. à equiparação do concubinato 
ao casamento ao abandono de 7 a 
8 milhões de crianças (Kloups-
kaia. espõsa de Lenine. Pravda nú
me>:o 51; Is'l'estia 26-2-192?.) • Em 
Moscou, de 1. 0 de janeiro a 1.0 de 
outubro de 1929, houve 16.437 di
vórcios sõbre 20.423 ca.>amentos. e 
em 1935, em tôda a Rússia, a pro
porção sóbre 100 casamentoõ, foi de 
44,3 de divórcios. Em 1924. no ter
ritório de R. S. F. S. R. excluindo 
Moscou, 29.527 crimes foram cometi
dos por meninos aba,nctonados: mas 
qu_e representa isto num pais. ·'onde 
as ·crlan-cas · são elogiadas e ·premia
das por haverem denunciado seus 
p:róprios pais? CL11SKI, Re]letion.s on 
the Revolution oj our Time) . 

Senhores Constituintes: o divórcio 
é um abismo que chama outro abis
mo, um ;desfiladeiro onde ninguém 
pode dizer: para aqui o:J. ali! Que
brado o··dique moral e social 1a il!
diSSolubilidade. não há ouem possa 
conter a reJResa imensa d:w Pai
xões humanas na sua enchente de
vastadora! 

As estatistica.s demonstram oue, 
omie se introduz o divórcio. a desa
gregação da família cresce numa cur
va assustadora, enquanto a natalí
<iade diminui. por'!u~ a prole, fim 
principal do matrimônio. é um óbke 
indesejável nos lares oue se podem 
dissolver amanhã. · 

Depois do filho. que é o traço de 
união do casal, a mulher é a. pri
meira vitima do divórcio. Ela desce 
do seu pedestal de rainha do lar. 
para converter-se em cn.mpo de ex
periência e de aventura <ias paixões 
do homem. insaciáveis. inconstantes, 
desapiedadas. 

"Será a mulher brinquedo. máQui
na de prazer, manequim de vestidos"? -
(Afrânio Peixoto) . 

E quando perdida a belez~ e os do
tes naturais. ela será como uma f!or 
murcha abandonada á beira da 'es-
trada da vida.. . . 

Narram Séneca e Plí.nio que os ro
manos sentiram horrcr pelos primei
ros divórcios, mas, co mo correr do 
tem:po. degradou-se de tal sorte a 

_ família. que as mülhercs contavam 
os seus anos. não pela &w::essão dos 
cônsules. mas pelo número dos ma-, 
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:ridos. Cícero. após 30 anos de ca
sado. repudiou Terência. norque Pre
cisava do dote de outra mulher para 
pagar as suas dividas. Sulvici.us Gal
lus. porque sua mulher saiu com a 
cabeça descoberta: César teve três 
mulheres; Augusto quatro. outros 
membros da família tiveram seis. 

Nem se diga que são coisas da an
tiguidade. Em certas re;iióe; dos Es
tados Unidos tudo é pretexto para 
a separação do vinculo: um marido 
não cortava as unhas dos ués e as
SÍlll arranhava a sua cara metade; 
um outro fumava. quanc1o a con
sorte sentia dór de cabeça; lllm 
terceiro teimava em usa·L· o ta
:her da. espôsa. <O DiVorcio. pági
na 108) . 

Tudo isso seria cômico. se tudo que 
desagrega a família não fósse tra
gédia! 

Passemos às estatísticas: 
América do Norte: 

Em 1886 e no primeiro de
cênio que se lhe segui•.l a 
média anual de divórdos 
foi de ................. . 

191ô ......•..•.•.......... 
1926 ....••................. 
1929 ......•............•... 
1937 ..•..•................ 

França: 

.. 1884 
1900 
1905 
1913 
1924 
1932 

• • • • • o o • o ••• o •••••••••• 

19{)4 
1913 
1925 
1930 

o •• o ·-- • o •••• o •••••• o •• 

Alemanha: 

Inglaterra: 

1901 a 1905 
1916 a 1920 
1921 a 1925 

Holanda: 

1875 a 1848 
1905 a 1914 

Divórcios 

12.226 
114.000 
180.000 
!lOl.OOO 
250.000 

Divórcios 
1.657 
7.820 

10.860 
16.335 
20.974 
21.848 

Divórcios 
9.152 

17.835 
35.451 
40.722 

Média d~ 
Divórcios 

546,4 
1.481.4 
2.673,0 

~!édia de 
Divórcios 

167 
903 

Suécia: 

Em 1919 a proporção àe di
vórcio sôbre 1. 000 ca:;a-
mentos era de .......... . 

1927 ..•......••............ 

Bélgica: 

1830 
1870 
1879 
1910 
1926 

Uruguai: 

1907 ......................• 
1920 .........•............• 
1927 .........•..•.......... 

Média de 
Divórcios 

43.0 
50,5 

Divórcios 
-! 

81 
151 

1.089 
2.3% 

1 
250 
423 

Enquanto isto acontece nos naises 
onde vigoram leis div•.J:rcistas. ve.ia
mos as separações na Itália. onde não 
há o divórcio: 

Separacões 
julgada.:; 

1910 
1913 
1921 
1925 

• o •• o • o •••••• • •••• o •••• o 906 
1.012 
1.399 
1.334 

COLAPSO DA NATALIDADE NOS PAisEs 
O:t>."DE HÁ O DIVÓRCIO 

França: 

· Na~cimentos sób:re 1.000 ha-
bitantes 1826 . . . . . . . . . . . • 31,1 

1886 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,8 
1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 19,9 
1934 ..••.•....••..... ·.. • . . . . 16,1 

Inglaterra: 

1860 ...................... . 
1900 ...................... . 
1920 ...................... . 
1934 ...................... . 

Alemanha: 

1876 
1911 
1924 
1933 

••••••••••• o •••••• o •••• . 
Estados Unidos; 

Média de filhcs po: famí-
lia, em 1779 ............ . 

1869 ..•.•....•............. 
1936 ........ · •.........•.... 

\ 

34,4 
29,3 
20,1 
14,8 

40,9 
28,6 
20,5 
14,7 

6.43 
3,47 
2,0 
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OOICE DE NATAl.IDADE (ESTATÍSTICA USADA PELO SR. M. DEL PrCcmA) 

Alemanha. 
França •• 
Inglaterra . 
Suíça •.. 
.Bélgica .. 
Holanda .• 
Dinamarca 
Itália . . . 
Espanha .. 

19{)1 a 10 1910 a 11 1912 a 13 1920 a 22 1924 Decresceu 
286,1 227,9 202,3 183,9 146,9 139,2 
158,9 133,5 131,7 149,9 140,7 18,2 
234,3 198,7 195,8 179,1 148,4 85,9 
265,9 220,1 216,2 188,3 175,1 90,8 
250,8 186,5 182,9 165,7 160,4 90,4 
320,0 269,3 276,0 245,7 238,9 81,1 
257,1 226,9 222,1 187,4 181,8 75,8 
268,5 265,1 268,0 267 .o 1,5 
259,5 248,9 245,4 240,7 248,4 11.1 

Na Ucrâ.ni.a. de ...... . 1926 a 1929 decresceu de ....... . 42% a 35% 
27,8 a 22,6 
31,7 a 24,5 
26,0 a 18,1 

Em Leningrado de ... . 1925 a 1928 decl'€sceu de ....... . 
Em Moscou de ...... .. 1925 a 1928 decresceu de ....... . 
Em Kiev de ........ .. 1925 a 1928 decresceu de ....... . 

Observação: Os Países onde o decréscimo é minimo são exatamente 
aquêles onde não_ há ou não havia o divórcio. 

Srs. Constituintes: n0 Brasil a f a- O Sr. Vieira de Melo - Entretanto 
mília é ainda um santuário. Não não a revogam. 
permitais que ela- seja profanada pelo o SR. ARRUDA CAMARA 
divórcio. Tendes filhas e irmãs, te- (lendo) _ Sr. Presidente. Vou ter-
Teis também netas. Não deixeis que minar. C~mo asseverou Carvalho de 
o sangue do vosso sangue e a carne Mendonca "admitir o divórcio a vin
de vossa carne sejam convertidos em culo é destruir a família e, portanto, 
joguete das paixões humanas, qu_ais desorganizar a sociedade", por isso 
pobres naus abandooada..s à fúria das devemos concluir com Esmeraldino 
tempestades do oceano rebelde e in- Bandeira: "Fôrça é preferir os .nau
clemente das vaidades e loucuras da frágios ~olitários de cõnjuges infelizes 
vida moderna! O divórcio é um abis- ao naufrágio maior e coletivo da fa
mo que chama outros abismos: Abys- mília". 
sus abyssum invocat. Não é de admirar que o Pastor ba-

Gl~dstone:. em 1857, dizia que,_ "com tista Evan cameron, deixando o s~u 
carvao e na~ c_om g1z, "-C deVla es-• . cargo em Oklahoma (Estados UJ?-1-
c:ever na hlstoz:.a da In_g13:terr::; o - dos), se pusesse à frente da Lz!(a 
d1a em que a le1 tomasse dlssoluvel contra o divórcio. :E:le chama "o dl
o matrimônio". Assim foi na Ingla- vórcio 0 maior crime do dia". Char
t~r:·a, ~ssim _será em 9ualquer na- les carver. também pastor protestan
çao. assrm sena no< Brasil. . . . te, faz pelo teatro e pelo cinema .uma 

Ma1s tarde, C?'lad- tone pod1a Ja es- propaganda intensa "para, aflrma 
cre\·~r: "Passaccs 21 anos .. cop:t p~zar êle salvar a na1;ão da ruina com que 
venf1co q~!l a m1nha ccnv1cçao sobre ·a 'ameaça 0 divórcio''. De modo 
o valor oestes argume.ntos e destas idêntico •e expressa Morschauser, Juiz 
previsões é tristemente confirmada da Côrte' Suprema de N-ew York. 
pele<. ~fe!tos _perniciosos ~aquela leL o Presidente Roosevelt, raspon-
c:to d1vorc1o, sobre. ~ moralidade con- dendo ao apêlo da comissão pela re-
JUgal do m.e':l Pms . o vogação do divórcio, afumou:. "~.s 
. O_ ?r. Vzezra de Melo-. C~mo ,s- questões de tarifa e circulaç~o ~ao 
JUStifica _que, sendo <Ssa le1 tao ~~s- literalmente sem nenhuma lmp_or
soluta .. tao desagregadora" da fam~la, tância em confronto da que~tão v1tal 
os patSes a qu~ V. E:x. se ref ,re, de como preservar a uru.dade de 
p:..f.o-es democra!lCOS, corn parlame~to nossa vida social, 0 lar." E em men
funciona.n.do, nao se lembraram am- sagem ao congresso pediu u:ma eme~~a 
da de rev~gã~la, • pa!~ estabelecer a da constituição como o úmco remed10 
salvadora 1ndissomb1lidade do casa- ao caos das legislações dos, Estados. 
mento? Encerro o meu discurso cem a pala-

O SR. ARRUDA CAMARA vra do grande Estadista !'1-m~ricano .-
Os esta.distas e sociólogos estão cons- a mais autorizada advertenc1a! <Mutt9 
tantemente a clamar pela revogação bem; muito bem. Palmas). 
des-ta lei. v. Ex." conhece a opinião (0 Sr. José Augusto ced~ ao_ O!a-
• :ra,ndea fi~ur&s na França. llor parte do tempo da -sua mscnç~<~O). 
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(Durante o discuroa do Sr. Ar
ruda Câmara assume a presidên
cia o Sr. Georgino Avelino, 1.0 Se
cretário, a qual é assumids ainda 
:llelo Sr. Rui .4.lmeida, 4.0 Secre
tário, e reassumida pelo Sr. Melo 
Viana, Presidente). 

O SR. PRESIDENTE:- O Senhor 
Jorge Amado envia à Mesa o seguinte 
requerimento: 

Sr. Presidente: 

Requeiro a transcrição no "Diário 
da .A.!;sembléia" dos artigos Liber
dade de Imprensa", de Vitor do Es
pírito Santo, e "Desperta~;~ ou nunca 
seremos livres", de Mário Martins, 
ambos publicados no diário "Resis
tência", em sua edição de hoje. Jus
tifica-se a transcrição pela defesa 
feita em ambos ê&es artigos da li
berdade de imprensa, violada pelo 
Sr. Pereira Lira, Chefe de Policia, 
liberdade indispensável à existência 
do regime democrático. 

Sala das Sessões, em 26 de julho 
de 1946. - Jorge Amado. - A CO
missão de PoLicia. 

Está finda a hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Comparecem mais 170 Senhores 

Repr~entantes: 

Partido Social Democrática 

Acre: 

Castelo Branco. 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Valdemar Pedrosa. 
Pereira da Silva. 

Pará: 

Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencou:t. 
Carlos Nogueira. 
Rocha Ribas. 

Maranbãt>: 

Clodomir Cardoso. 
Pereira Júnior. 
Vitorino ·Freire. 
Odilon Soores. 
Afonso Matos. 

Piauí: 
Renault -Leite. 

Ceará: 
Moreira di Rocha. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Diocléci0 Duarte. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
Jandui Carneiro. 
Samuel Duarte. 
José Jofil!. 

Pernambuco: 

Novais Filho. 
Etelvino Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Jarbas Ms.ranhão. 
Ulisses Lins. 
Ferreira Lima. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 

Lauro Montenegro. 
Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Vieira de U:elo. 
-Altamirando Requi1io. 

Espirito Santo: 

Atilio Viváqua. 
Ari Viana. 
Car:.:>s Lindemberg. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia. 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Eduardo Duvivier. 
Getúlio Moura. 
Acúrcio Tõrres. 
Erigido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 
Melo Viana. 
Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitschek:. 
Rodrigues Seabra. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
Joaquim Libâ.nio. 
Gustavo Ca.panema. 
Celso Machado. 
Olinto Fonseca. 

São Paulo: 
Machado coelho. 



Novelí Júnior. 
Antônio F'eliciano. 
Costa Neto. 
Silvio de Campos. 
José Armando. 
Horácio Lafer. 
Atalíba Nogueira. 
Honório Motlteiro. 

Goiás: 
Pedro Ludovíco. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 

Flávio Guimarães. 
A:amís Ataide. 

Santa Catarina: 

Nereu RamOs. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembaeher. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dorneles. 
G~.ton Englert. 
Adroaldo Costa. 
Damaso Rocha. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Sousa Costa. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Mércío Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Herófilo Azambuja. 

União Democrática Nacional 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
4~>t=or Bogéa. 

Piauí: 
José Cândido. 
Adelmar Rocha. 

Ceará:· 
Bení Carvalho. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio.· 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 
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Parn.iba: 
Jcsé Gaudf:ncio. 
João Agripino. 
João úrsu!o. 
Fernando Nóbrega. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Ruí Palmeira. 

Bahia: ' 
AloL-io de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Luis Viana. 
Clemente Mariani. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Ali-cmar. Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Lzcmíl. 
Soares Pilho. 

Minas Gerais: 
Magalhães Pinto. 
Milton Campos. 
Lopes Cançado. 
Licmgo Leite. 

São Paulo: 
Plínio Barreto. 
Toledo Piza. 

Goiás: 
Domingcs Ve~co. 
Jales Machado. 

Mato G~<>-'so: 

Dolor ée Andrade. 
Agrícola de ~arras. 

Paraná: 
Eras to Gaertner. 

Santa Catarina: 
Tomás Pentes. 

Rio Grande do Sul: 
Osório Tuíutí. 



Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 
Benjamin Fa:-ah. 
Va:gas Neto. 
Gurgel do AmaJ.'al. 
Benicio Fontmele. 
Antônio Silva .. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata. 

São Pauio: 
Marcondes Filho. 
Romeu· Fiori. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Grande do sur:' 
Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Beze:-ra. 
Agostinho O!iv·eira. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Mauricio GrabDís. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
ClaudL."lo Silva. 

São Paulo: 
Osvaldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

Partido Republicarn> 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 
Durval cruz. 

Mi..."las Gerais: 
Jaci Figuei:edo. 
Bernardes Filho. 
Mário Brant. 
Artur Bernardes. 

Partido Popular Sinõ;calista 

Ceará: 
Alves Linhares. 
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Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

Partido Republicano Progressista 

São Paulo: 
Campos Vergal. 

O SR. PRESIDENTE - Há sõbre 
a Me.;:a o seguinte requerimento, que 
vou submeter à votação. 

Requeremos que na sessão de hoje, 
se consigne o registro do 1.° Cente
nário natalício da Princesa Isabel (a. 
passar-se no dia 29 do corrente), no
me aur.:oladD. a que a Nação deve, 
entre outros beneficios, a decretação 
da Lei Aurea. 

Sala das Ses.! õ~s. 26 de julho de 
1~46. - Aureliano LEite. - Ivo 
d' Aqu:no. - Israel Pinheiro. - Mu-
1!/Wz da ROcha. - Gabriel Passos. 
- José Bonifácio. Leite Neto. 
- Heribaldo Vieira. - Altino Aran-
tes. - Amando Fontes. - Novelli 
Junior. - Alfredo Neves. - Arruda 
Cámara. - Jurandir Pires. - José 
Alkmim. - Paulo Nogueira. - Piza 
Sobrinho. - Romeu LourençãO. -
Barreto Pinto. - Luiz Lago. - Café 
Filho. -Paulo Sarasate. - Barbosa: 
Lima. - segadas Viana. - Ped.Toso 
Júnior. - Ernani Satiro. - Licurgo 
Leite - Mario Brant. - Celso Ma
chadÔ. - Sílvio de Campos. 

O SR. AURELIANO LEITE 
Sr. Pr·esidente, peço a palavra par'l. 
encam:;nhar a votaç_ão. 

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

O SR. AURELIANO LEITE - Se
nhores Constituintes. A União Demo
crática Nacional houve por bem de
terminar que eu vos falasse na home
nagem que a Assembléia Nacional 
Constituinte está prestando à Prin- ' 
cesa Isabel. 

Não sei porque esta designação, 
quando existe em o nosso seio um 
sem número r:e figul'as de prol capaz 
de bem melhor desempenho dêss~ 
honroso mandato. 

Talvez se lhe apresentasse como úni
ca razão disso o fato de, duas vêzes, 
ultimamente, aqui e no Instituto His
tórico Brasileiro, eu haver cuidado da. 
pessoa augusta da mui querida filha 
do Senhor Dom Pedro II. 

De qualquer maneira, não sabendo 
recusar serviços ordenados, aqui es-
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tou para executá-los, ainda que eu não 
assegure na sua lavratura _o resultac;!o 
que estaria no meu deseJo, mas _tão 
sõmente o resultado de que seJam 
aptas as minbas limitadas fôrças in
telectuais. 

Senhores Constituintes. 
Justíssimos me. parecem os louvores 

que o Parlamento Brasileiro, incorpo
rando-se às demais entidades nacio
nais, e. nesta hora, a mais legítima 
e exnressiva delas, rende à Rendentora. 

sêm ser monarquista, como se disse 
de mim nesta casa, mais talvez por 
facécia; sem ser monarquista, nem 
por mim, nem mesmo por meus as
cendentes, pois os tive na Inconfidên
cia Mineira, que positivamente . era 
republicana, não sei esconder a nunha 
decidida admiração pelos vultos coroa
dos que dignificaram o Brasil: . 

O Sr. Medeiros Neto - Venf1co q-g_e 
V.Ex.•. como eminente historiador, 
presta a mais , justa hom~n&;g~m a 
uma figura sallente da h1stona do 
BrasiL 

O SR. AURELIANO LEITE- Mui
to obrigado a V. Ex.•. Seu aparte será 
incorporado ao meu discurso. 

O Sr. Lino Machado- Tenho a im
pressão que V. Ex. • está falando em 
nome da própria Câmara. 

O SR. AURELIANO LEITE- Mui
to obrigado ,e V. Ex.• assim o in
terpreta. 

A criatura humana, de sangue azul 
-ou vermelho, apresenta nos seus me
recimentos e defeitos uma verdadeira 
conta-corrente de créditos e débitos. 
Embora cheia de débitos, se possui 
créditos e êstes superam aquêles, ou 
melhor, se fechada essa conta-corren
te o saldo é de benefícios, não hesito um instante em estender-lhe a mão e 
considerá-la um ser útil, um indivi
due acima do normal, digno, caro à 
pátria. 

Na monarquia, começando por Dom 
João e acabando pela Princesa Isabel. 
com trânsito pelos dois Pedras. todos 
se tornaram benemerentes ao país, 
todos deixaram saldos de utilidades ao 
Brasil. Tiveram faltas, mas tiveram 
virtude5. E estas sobrelevaram-se 
àquelas. 

E' por isso que, mesmo republicano 
presidencialista federacionista, e, pois, 
três vêzes contra o regime inicial do 
Brasil. porque era monarquista e era 
parlamentarista e era unitarista, não 
posso deixar de louvar aquêles que de-

tiveram em mãos, durante mais de 88 
anos, as rédeas da administração bra
sileira. 

Se isto se mostra certo e exato, 
observando-os em conjunto, havemos 
de concordar que, focalizada em se
parado a Princesa Isabel, ela se real
ça de muito aos olhos mais severos e 
frios. 

Declarei, há poucos dias, numa en
trevista à "A Noite", e não trepido em· 
repeti-lo: está nela a legítima. jirst 
la.dy do Brasil. Agora que o PaiS fa
cultou a política e a administração à 
mulher reside na Princesa Isabel • 
ma:s p'erfeito e sugestivo modêlo de 
conduta no lar e na vida de serviços 
à nação. 

Legítima, incontestável jir~tlady de 
Brasil! 

Espôsa adorável, mãe boníssima, fi
lha d-edicada, foi ao mesmo tempo sá
bia governante, conciliando os deve
res do _estado com os deveres familia
res. 

A sua progenitora, a doce impera
tr!z D. Maria Cristina, filha querida 
de Francisco I, das Duas Cecllias, e 
qu-e era históricamente chamada a 
"Mãe dos brasileiros", nunca passou 
- e aliás teve nisso nobilitante papel, 
de dedicada espôsa de Pedro II. 

Mas D. Isabel sublimou-se na fun
ção dupla do lar e do estado. 

Aos 25 anos, em momentos difíceis 
e tormentosos da vida nacional, já li
gada por venturoso casamento a um 
pr'.ncipe estrangeiro pouco amado dos 
desconfiados brasileiros, subiu ao tro
no para reinar em lugar de D. Pe
dro II, em viagem na Europa. 

Já o declarei também, algures, e 
não tenho motivos para o retirar: o 
patriarcal imperador, embora doente e 
podendo tratar-se no país, mas vendo 
na filha querida a herdeira do cetro, 
dava assim à sua futura sucessora a 
oportunidade de ir se ad!anta.ndo na 
demonstração da capacidade ou do 
pendor para o govêrno. 

E D. Isabel não se desmereceu nes
se treinamento ou nesse ensaio admi
niztrativo. 

A sua obra r-esistirá por muito ao 
desgaste do tempo implacável, que não 
respeita nem palác!os, n-em portal;, 
nem catedrais, nem estátuas, nem 
cidades, nem túmulos, nem nações, 
nem glórias humanas, mas a estas 
entretanto concede maior longevidade. 

Resistirá tanto quanto estas a obra 
de Isabel, se se considerar que não fi
cou na primeira regência, em que ela 
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deu ao Brasil ""a lei do ventre livre" 
e viu o Brasil conV:dado para árbitro 
internacional entre a Inglaterra e os 
Estados Unidos. 

A obra dessa excelsa princesa es
tendeu-se pela segunda regência, sem
pre assinalada, e coroou-se de louros 
na terceira, quando o vasto Brasil re
cebeu a "Lei-Aurea". 

A criaturas que amam e des-ejam a 
efêmera imortalidade das coisas ter
renas, perdem-na, muitas vêzes, por 
não saber trocar luminosas posições 
prel5&1tes por duros sacr:ficios a bem 
da humanidade. 

A Princesa Isabel, na realidade, não 
teve em mira uma transação com essa 
ilúsória imortalidade. 

Perdendo e sabendo que ia perder 
o trono, não pensou senão no bene
ficio que estendia a cêrca de um mi
lhão e duzentos mil brasileiros, que 
pagavam por prêço iníquo a culpa de 
ser negros e cativos. · 

A sua glória é ma:or e mais dura
doura por isso. 

Foi o seu coração feminino que di
rigiu o s-eu cérebro bem formado. 

Rendamos, Srs. Constituintes, a essa 
mulher admirável as nossas edifican
tes homenagens, nas vésperas do seu 
centenário natalício. 

Se "red-entora" já não fôsse cha
mada, a chamássemos "a primeira 
dama brasile:ra". <Muito bem mui
to bem. Palmas.) 

O SR. PRESIPENTE - Os Se
nhores que aprovam o requerimento 
do Sr. Aureliano Leite e outros, quei
ram levantar-se. <Pausa.) 

Está aprovado. 
V~u submeter a votos o seguinte re

quenmento do Sr. Paulo Sarasate. 
REQUERIMENTO 

_Propõe um voto de congratula
çoes com a. populacão de Canin
dé pelo centenário ·do tradicional 
município cearense. 

Considerando que transcorrerá no 
dia 29 do corrente o centenário do 
munic!pio de Canindé, no Estado do 
Ceará. criado pela Lei n.o 365 de 29 
de julho de 1846, com ~ede n 0 ' núcleo 
São Francisco das Chagas do canin
dé, que à mesma data se erigiu em 
vila; 

Nordeste, pelo culto a São Francisco 
de Assis, cuja basílica, erigida na 
praça principal da cidade, foi. quan
do humilde capela, na segunda me
tade do século XVIII, o ponto de 
partida para a formação do po
voado; 

Conside:ando que o prestígio de 
seu padrC>!'ii'O, no Ceará e demais Es
tados do Nordeste, atrai anualmente 
a Canindé uma média de cem mü 
peregrinos; 

Considerando que se trata, por ou
tro lado. de um município assinalado 
na história política nacional. por um 
eloqüente elogio de Rui BarbOSa, ao 
têrmo de uma. de suas memoráveis 
campanhas cívicas; 

Considerando. afinal, que são ple
namente justificadas. por êsses e 
outros motivos, as manifestações de 
regosijo com que a população ca,.. 
nindéeose vai comemorar 0 aconteci
mento. 

Requeiro à Casa mande antecipar 
na. ata um voto de congratulações 
com o povo de Ca.nindé. ao ensejo dG 
centenário do tradicional municip.i~ 
cearense, fazendo a Mesa a ~vida. 
comunicação telegráfica ao seu Pre
feito. 

Sala das Sessões, em 26 de julho 
de 1946. - Paulo Sarasate. 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que o aprovam, queiram levan
tar-se. r Pausa. ) 

Está aprovado. 
Acham-se sõb:-e a mesa e vou sub

metê-los à votação os deis seguintes 
requerimentos em homenagem à me
mó:ia. do Presidente João Pessoa, pela 
passagem do 16.0 aniversário do seu 
falecimento. 

REQUERIMENTO 

Requeremc-s à Mesa, ouvido o ple
nário, seja lançado em ata um voto 
de sentido pesar pela. passagem hoje 
do 16.0 aniversário do falecimento do 
ex-Presidente do Estado da Paraiba 
- Dr. João Pessoa. 

S. s .. 26 de julho de 1S46. - Jan
dui Carneiro. - Samuel Duarte. -
José Joffily. 

REQUERIMENTO 

Considerando que a. efeméride será Requeremos que se consigne na ata 
comemorada com excepcionais festivi- um voto de reverêncla à memória de 
dades pela população local; João Pessoa. inesquecível Presidente 

Considerando que o município de do Estado da Paraíba, sacrificado a 
Canindé se tornou tradicional, no 26 de julho de 1930, quando se batáa. 
h r?• r· ~A"' ~e··'+' ,<!j:....;.,.. ··;-.-c, ·e- .~.l'·.-·-~~·.:!'...!.-"1:·. d -::e..''&. '' _..._~-~ ... .;:.:3 
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pela. prática dos princípios democrá-
ticos. · 

S. S., 26 de julho de 1946. - Plí
nio Leml!s. - Ernam' Sátiro. -
Café Filho. - Vergniaud Vanderlei. 

O SR. ERNANI SATIRO - Se
nhor Pre.ddente. peço a palavra para 
en<::aminhar a votação. 

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

O SR. ERNANI SATIRO (''') -.O 
. voto que ora está sendo su~met1d_o 
à consideração da Assemblela tem 
por fim reverenciar a memória de um 
grande paraibano que se tornou. no 
ardor da <::ampanha liberal de ~930, 
o panto para onde <::onver\l"lam. tõd~s 
as vistas e todos os anse10s liberms 
e democráticos do Brasil. 

João Pessoa. que já vinha reali~~
do na minha terra, obra admmlS
tràtiva que revolucionava tudo que 
até então se tinha feito, viu-Se, em 
deternrinado momento, chamado para 
cooperar num sentido nitidamente po
lítico naquele período em que se pro
cessava a su<::essão presidencial da Re-
pública. . 

Não devemos. Sr. Pres1dente, . re
volver as .chagas abertas naquela epo
ca. mesmo porque, diante de uma me
mória como a de João Pessoa, curva
se, hoje, a consciência inteira do Bra.. 
sil. 
l::ste voto portanto, tem um sentido 

de justiça, um pr<!ito de gratidão e de 
respeito à memória daquele que -
permitam a imodéstia - vem justi
ficar para o meu Estado a denomi
nação de "pequenina terra dos gran
des homens" porque, já o era de Epi-

- tácio. fõra de Joãc Pessoa e, depois 
de uma obra extraordinát1a no sen
tido político-administrativo, daquele 
que foi seu maior auxiliar e tam
bém se impôs à consciência de todo 
o povo brasileiro: - · José América 
de Almeida. (Apoiados) . 

O Sr. Rui Santos - Muito bem! 

O SR. ERNANI SATIRO - Fique. 
portanto. Sr. Presidente. - se a As
sembléia assim entender, - consig
nado em ata êste voto, como preito· 
de reverência de tõdas as conscien
cias democráticas do Brasil. (Muito 
bem!) 

O SR. C.AFJ:: FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

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

O SR. CAFÉ FILHO (•) - Se
nhor Presidente, fui parte do grande 
drama que viveu a· Paraíba do Norte; 
assisti à agitação democrática que 
mais tarde vitimou João Pessoa. à 
luta pela democracia, em que esse 
Estado deu o sangue do seu grande 
Presidente. 

E, Senhores, por uma coincidência 
que não sei explicar, devida, talvez, 
às leis do destino. nesta hora e nes
te dia, quando na Ass-embléia Cons
tituinte, se erguem vozes de vários 
setores partidários para reclamar a 
liberdade e a democracia pelas quais 
perdeu a vida aquele eminente brasi
leiro, o agente dessa reação é um ilus
tre filmí da Paraiha. 

Estive ·em tôdas as cidades daquele 
Estado, falando ao seu povo sentin
do-lhe as aspirações e dores e, em 
muitas delas - com emoção o recor
do - depois de comícios memorá
veis. fui· carregado nos ombros de sua 
população! 

Não voltei a essas cidades. Se
nhor Presidente, depois da revolu
ção de 1930, porque não podia dizer 
a essa gente, que me carregara nos 
seus cmbros, que falhara a \'erdade 
que prometera, no regime novo, a 
segurança dessa liberdade por qu~ 
se bateram. 

Em plena capital da Repúbltca, Sr. 
Presidente, os a:gentes do Poder Pú
blico apreendem, nas bancas. o jornal 
de um partido l€giti._mamente re
gistrado! Em plena Capítal da Repú
blica, Senhor Presidente, um Par
tido de vida legal não- tem liber
dade de reunião para pr·egação de 
seus principies e de seu programa! E 
para justificar isto ameaça-se o Bra
sil com o perigo imediato de uma. 
conspiração ou revolução, quando sa
bemos que por traz dêsse cenário, em 
que se quer envolver o Brasil. há ape
nas uma luta comercial. uma disputa 
de mercado. 

A pooulação está sem pão. mas to
dos sabemos que a República Sovié
tica, com a Qual mantemos relações, 
poderia fornecer-nos a farinha de tri
go necessária para o pão dos brasi
leiros; no entanto, não temos liberda-

• de de <::omprar nem vender! Para um 
cidadão sair do Brasil e !!' a Portugal 
os passaportes precisam ser visados na 
Consulado da Inglaterra; para se ex
portar é necessário autorização dos 
Consulados da América do Norte e d:t 
Inglaterra. 

( •) Não foi revisto pelo orador_ 
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O Sr. José Crispi1n - Muito bem. 
O SR. CAFJ;: FILHO - Pois êste 

é o regime por que se fêz uma :revolu
ção, depois de 16 anos. :.;: por isso 
que. reverenciando a memória do 
grande morto. a memória do Presi
dente da Paraíba pequenina e que se 
agigantou naqueles dias pelas suas 
energias e pela bravura do seu povo 
compareço a esta tribuna para trazer 
a minha homenag.em. 

Mas, em centraste com éste acon
tecimento. referente a um grande fi
lho da· Paraíba, temos de lamentar 
que também um filho dêsse Estado, 
eventualmente ccupa.~do a Chefatura 
da Polícia da Capital F1ederal. es
queça os postulados pelos quais se 
bateram ·e se ··agigantaram seus con
t·E rrân e os . 

Sr. Presidente: gra vís>ima, por tó
das as circunstânc!as é a si tuacão 
do Brasil - porque n'ão temos liber
dade de imprensa, nem de comprar. 
nem de vender, pois a população está 
passando fome e a p:odução caindo. 
porque sõmente podemos exportar 
para dois ou três paises. 

Sr. Presidente; que a homenagem 
que a Assembléia Nacional consti
tuinte presta a João Pessoa sirva de 
advertência aos homens de hoje, no 
sentido d·e serem tão bravos como 
foi aquêle brasileiro; que sacrificou 
não só a po>ição, o cargo, mas, para 
ser digno dêles. sacrificou a p:ópria 
vida. <Muito· bem; muito bem. Pal
?nas.) 

(Durante 
. Café Filho, 
· o Senhor 

dente.) 

o discurso do Senhor 
assume a presidência, 
Melo Viana, Presi-

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que aprovam os dois reque
rimentos, já lidos e sõbre o quais 
falaram os últimos oradores, queiram 
levantar-se .. <Pausa.) 

Estão, unânimemente, aprovados. 
Senho:es Representaontes. o Senhor 

Ministro do Exterior enviou à As
sembléia. Constituinte um t·elegrama, 
convidando-a. para. as' istir à missa, 
em homenagem à memória da. Prin
ces~. Isabel, a se realizar no dia 29 
do corrente, às 10 horas da. ma
nhã. 

O SR. LEITE NETO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para apre
sentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Represent:mte. 

O SR. LEITE NETO !''\ -Senhor 
Presid·mte, pedi a palávra para en
caminhar a V. Ex.• um requerimento 
em defesa dos justos interê-ses dal' 
populações sert::mejas da minha 
terra. 

Ja tive oportunidade de focalizar, 
l:eH3. Assembléia. que, infelizmente, 
cs hcm2ns de govêrn0 ·do Brasil se 
deixam quase semp~e pr2ocupar sã
mente cem os ploblema>. dos gran
à2s centres urbanos. deixando em 
g:ral sem a necessar1a assistência, 
sob todos os aspectos - técnico. edu
cacional e ecc.nõmic0 - as popu
lações do intericr do no&o vasto 
pais. 

A agricultura, Sr. PresidenJe, ai 
está, sem o amparo necessário dos 
poderes públicos. Não temos assis
tência técnica aos nosso.;. agricul
tores, não temos distribuição de se
mentes selecionadas, não temos a 
m·ecanização da lavoura. não temos, 
enfim. o desenvolvimento adequado 
dos meios de transporte para levar 
aos centros coruumidores os produ
tos das ;nossas extensas regiões agrí
colas. 

Mas, não é só êste o aspecto que 
quero focalizar. 

A pe{:ua~ia. brasileira. tem sido, até 
o presente momento, fo!ru!nta.da de 
maneira irracional. Ape<ar de possuir
mos um dos maiores rebanhos do 
mundo, a produção de leite e de 
carne, no Brasil, não está ainda em 
justa proporção com a quantidade de 
seus rebanhos, e isto porque, Sr. Pre
sidente, a 0 revés de se fomentar a 
pecuária sob o aspecto em.nõmico, vi
saado a pro,dução de leite e ca:ne, 
temos por base o ridículo fomento do 
zebu, visando sõmente o tamanho da.S. 
orelhas ... 

Recebi, Sr. Presidente, firmado por 
inúmeros habitantes do municipio ser
tanejo de Ribeirópolis, um apêlo 
veemente e sobremaneira justo, cujo 
objetivo outro não. é senão obter do 
Ministério da Viação e Obras Públi
cas a prossecução dos trabalhos de 
corut:ução de um pequeno açude na
quele pequenino município. cuja po
pulação ho.nrada e laboriosa sofre os 
efeitcs nefastos das sêcas periódicas. 

( • J Não foi revisto pelo orador, 
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Modesto estudioso dos problemas ser
te.nejos do Nordeste Brasileiro aliás 
focalizados em páginas imorta~ pela 
pena flamejante de Euclides da 
Cun.'la, sinto-me sobremodo honrado 
e~ s~r o intérprete de tão justa as
plraçao.. :f:st~ _ empreendimento pode 
custar a Umao pouco mais de du
zentos mil cruzeiros, daí resultando 
be:::e!ícios inestimáveis para a popu
lr.çao do referido município. 

Urge que o poder público cuide com 
maior intensidade da solução para os 
problemas do sertão, onde a sêca 
abraza o solo, cresta as plantações, 
mata o gado de fome e sêde e obriga 
o homem a imigrar para outras re
giões num êxodo angustiante e dan
tesco que inda mais ccnco:re para 
agravar a situação precária da dizi
mad~ e pouco dema população ser
taneJa. 

Não 'vale repassar o quadro tristo
nho da nosologia social do Sertão. E' 
necessário não esquecer que além do 
fl~~lo das secas o se:ião é talado 
penod1camente pelo banditismo so
ciedade para. delinqüir, que ali' en
com:a . o s~u habitat predileto, e 
CUJa. etiologia sobremaneira. complexa 
pode as.si~ rer apontada por maior: 
concorrenc1a de fatores cosmo-telú
ricos e bio-fisicos e socisis. As sê
cas. a organização ddeituosa da eco
n_omi!l- ser~eja com a predominân
~aa oa agrzcultura extensiva sôbre a 
mtens!va: as di.:tâncias dos núcleos 
populacionais, a falta de assisténcia 
educacional e sanitária, a falta de 
tran.spa:rtes, a ineficiência da ação 
preventiva e repressiva do crime 
enfim, o caciquismo local e outr~ 
fatôres conccrrem, infelizmente, para 
o desabrochar da criminalidade ser
taneja. Mas. incontestavelmente, de 
todos ~ prnblemas que afligem os 
sertaneJos, o mais a.ngustiante e pre
~ente .é o da falta dágua, que torna 
1mposs1ve1 a vida em tais regiões du
rante o período das s&as A so
l~lção está na grande e "J)eqÚena açu
Ciag~m. Ora, o que pleiteiam os 
hab1tant~s de Ribeirópolis? Apenas a 
construçao de um pequeno açude! 

Na;cta mais justo, e estou certo e 
c~nf:_ante de que o Sr. Mi.."listro da 
V1açao e Obras Públicas atenderá ao 
apêlo ~'!e lhe faz o povo de pequeno 
munlClPlO sertanejo. 

Eram as pal~~ras que desejava. pro
f~nr para JUStiflcar o seguinte reque
nmento: 

REQUERillmN'ro N.0 314 - DE !946 

Solicita que o Ministério àa 
Viação autorize o prosseguimento
da$ o.br~ . de construçiio eLo açuãe 
de Rzbezropolis no Estado ·de ser
gt'pe. 

O subfirmado, no exercício do man
eia. to que lhe foi outorgado pelo povo. 
bra.sileiro, requer à Mesa C!esta AS
sembléia seja transmitido ao Senho1' 
Minisko da Viação e Obras Públi
cas um apêlo no sentido de que o 
referido Ministro autorize o pr06Se
gulmento das obras de construçã.<i> 
do açude de Ribeirópolis no Estado 
de Sergipe, não permitindo que tait; 
obras sejam paralizada.:;. 

Justificação 

Recebi, firmado por inúmeros ha
bitantes do município sertanejo de 
Ribeirópolis, um apêlo veemente e 
sobremaneira, justo, cuj0 objetivo ou
tro não é senão obter do Mini~té
rio da Viação e Obras Públicas a 
prossecução dos trabalhos de cons
trução de um pequeno açude na
quele_ pequenino município, cuja po
pulaçao honrada e laboriosa sofre a& · 
efeitos nefastos das sêcas periódicM. 
Modesto e s tu d i o s o dos problemas 
sertanejos do Nordeste Brssileiro 
aliás foéalizados em páginas imor~ 
tais pela pena flãmejante de Eucli
des da Cunha, sinto-me sobremodo 
honrado .em ser o intérprete de tão 
justa aspiração. ll:sse empreendimen
to pede custar à União pouco mai~ 
de duzentos mil cruzeiros, dai re
sultando beneficios inestimáveis para 
a população do referido município. 
Urge que o poder público cuide com 
maior intensidade da solução para. 
os problemas do sertão. cnde a ~êca 
abrasa o solo, cresta as plantações, 
mata o gado de fome e sêde e 
obriga o homem a emigrar p::.ra ou
tras regiões num êxodo angustiante 
e dantesco que ainda mais concQ.rre 
para agravar a situação precãria da. 
dizimada e pouco densa população 
sertaneja. Não vale repassar o qua-

. dro tristonho da nosolog:ia <:ocial do 
Sertão. E' necessário não esquecer 
que além do flagelo das sêcas o ser
tão é talado periOdicamente pelo 
banditismo, sociedade para delinquir, 
que ali encontra. o seu habitat pre
dileto. e cuja etiologia. sobremaneira 
complexa pode assim ser apontada. 
por maior.: concorrência de fatores 
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cosmo-telúri<:Os e bio-físicos e so
ciais. &; sê<:as, a organização defei
tuosa da economia sextaneja <:om a 
predominân<:ia da agricultura exten
.'iiiva sõbre a intensiva; as lili:tâncias 
dos núcleos populacionais, as faltas 
de assistência edu<:acional -e sani
tária, a falta ou deficiência de trans
portes, a ineficiência da ação preven
tiva e depreS.'iiiva do crime, enfim, o 
caciquismo local e outros fatores, 
concorrem, infelizmente, para o de
~a.brcchar da críminalidade sertaneja. 
M:?.s, inccntestàvelmente, de todos os 
prcblemas que afligem oS sertanejos, 
o mais augustiante ·e premente é o 
da falta dágua, que torna impossível 
a vida em tais regiões durante o 
período das .sêcas. A solução está na 
grande e pequena açudagem. Ora, o 
que pleiteiam os habitantes de Ri
beirópolis? Apenas a construção de 
um pequeno açude! Nada mais justo 
€, estou certo e confiante de que o 
sr. Ministro da Viação e Obras Pú
.bl!cas atenderá ao apêlo que lhe faz 
o povo do pequeno município serta
nejo. 

Sala das Sessões da As..<embléia 
Constituinte. em 24 de julho de 1946. 
- Leite Neto. 

Era, sr. Presidente, o que tinha a 
dizer. 

(JI!uito bem; muito bem.) 

O SR. MEDEIROS NETO - Se
nhor Pres!dente, peço a palavra, para 
11presentar uma indicação. 

O SR. PRESIDENTE Tem a 
palavra o llObre Representante. 

O SR. MEDEIROS NETO - Se
tÜ1ol' Presidente, tenho a honra de 
passar às mãos de V. Ex.a uma in
dicação, no sentido de que a Mesa 
a encaminhe ao Poder Executivo, 
para que tenha .f.olução imediata o 
que concebe e pretende. 

(Lê:)-

Sr. Presidente; evocar um grande 
!!orne é sempre para ministrar uma 
gr:mde lição. Miguel Unamuno, fi
lósofo e político da terra do Cid, 

- com illteligência e lucidez de urra 
feita, assim se externou:' "A pior 
cr.acia é a ldeocracia". Ajustada 
e;;t:í, precisamente, esta expressão à 
mtina. ao entorpecimento da men
talidade, da idéia fill:a, esposada, 
:~.inda, nêsse mundo novo, que se es-

boça na história da humanidade, Por 
il!dustriais que não sentem a marCha 
dos acontecimentos e a necessidade 
de converter o seu operário, num le
gitimo part:<:ipante das suas regalias, 
emanadas dos proventos de sua in
dústria. Sentimos, também, gravitar 
sôbre nossa consciência de homens 
públicos aquela expressão, proferida, 
de uma feita, no Parlamento franCês, 
pelo grande Claudel: "A hora soou 
em que cada um deve auscUltar o 
seu coração e pôr em ol'dem a sua 
consciência". 

Traçamos o rumo de uma história 
nova para a vida da humanidade. 
Essa expressão se enquadra e se 
ajusta, precipuamente, no frontispí
cio dessa vida nova: "A 'hora soou 
em que cada um deve auscultar o 
seu <:oração e pôr em ordem a sua 
consciência". 

Sr. Presidente, visitando meu Es
tado natal, fui procurado por várias 
operários, que me pediram conse
guisse trazer às luzes dêste plenário, 
essa justa reivindicação, que éles têm, 
como proveninente de uma precisão. 
de uma urgência, de uma penúria, 
que todos nós sabemos lher ser pró
pria e peculiar. Um operário dos 
tempos hodiernos já não pode, com 
o salário. inferior muitas vêzes ao 
orçamento quotidian·o, arcar com a 
respoosabilidade de seu lar e de seus 
filhos. Não será originalidade que 
todos os industliais aceitem. como 
concepção generalizada, a idéia de 
dar aos seus operários almõço diário, 
gratuito. Poi.<', lá mesmo, no meu 
Estado, alguns industriais já se 
preocupam com êsse problema, e 
conseguiram - mercê de Deus -
dar-lhe a solução devida. Portanto, 
se uns podem fazer, pcrque outros 
não podem? 

Nisto é que está repousando a in
cúria de um dever e de uma reali
dade. 

O Poder Executivo, através do 
"Serviço Social das Indústrias!', ora 
organizado, deve exigir que se ge
neralize, em benefício dos operários, 
dos obreiros, dêsses homens, que vi
vem nas indústrias, construindo um 
Brasil melhor e estabelecendo a pi
lastra econômica dos destinos do 
Brasil, a medida do a!mõço gra
tuito. 

Outros operário-s n:.e procuraram, 
Sr:. Presidente, •ollcitando-Jne que 

...... 
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reivindicasse, em seu favor, um sa
lário para os dias santos e feriados, 
que não recebem. Enquanto_ os in
dustriais aproveitam os fenados e 
dias santos, para alegrar sua vida 
com passeios e. grandezas sociais, 
éles pairam na penú!"ia e na c~rência 
do lar, sem o dinheiro para o pão, 
que só é obtido em fila, em qual
quer das capita:S do país. 

Essa ccncepção humanitária emana. 
dos oostulados cristãos dessa civili
zação· que paira no anil de nosso céu, 
através do Cruzeiro do Sul, e da 
consciência social do nos.<o destino, 
que estâ a sentir .e a el>.-perimentar 
os eflúvios desta cruz que, pairando 
nos alcantis ·da s·erra, ainda é urna 
lição de fraternidade, de compreen
são e de amor, para todos cs ho
mens. 

Devemos medir o traçado dos nos
sos maiores e viver a experiência e 
a realidade dos nossos contemporâ
neos. 

Sr. Presidente, o mundo atual, na 
linguagem daquele célebre filósofo 
moderno, que hoje é conhecido em 
tôda a parte, como·pioneiro e arau
to das legítimas reivindicações po-. 
pulares, Jacques Maritain, é um 
mundo de ju:tiça social. E' um mun
lio, que surge, onde os braços se 
erguem aos céus, peàindo paz a Deus 
e compreensão fraterna para os ho
mens. (Muito bem; muito bem. Pal
mas.) 

O orador envia à Mesa a se
guinte: 

Indicação N.0 207, de 1946 
Sugere ao POder Executivo es

tudar a possibilidade de, através 
do "serviço Social da;s IndúS
trias", promoverem os núcleos in
dustriais a distn'buição de almôço · 
gratuito aos seus operários, e nãO 
descontar o salário cOrresponden
te aos feriados e dias santos. 

Por intermédio da Me.;a da _A,.s
sembléia Nacional constituinte, nós, 
os representantes da· Nação. abaixo 
firmadas. indicamos ao Poder Ex·e
cutivo, que, através do "Serviço So
-cial àas Indústrias", estude a po-ssi
bilidade de que todos os núcleos in
du:triais, responsáveis pela dire<;ão e 
trabalho de cem ou mais obreiros, fi
quem ob:::igadcs 2. ministrar, quotidia
namelllte, aos seus operários, almóc;o 
gratuito e a lheS não descontar o 
salãrio correspondente aos feriadOs e 
dias santos. 

Sala das Se,.;sões, 26 de julho de 
1946.- Medeiros Neto. -Góes Mon
teiro. - Silves,tre Péricles. - Baeta 
Neves. - Teixeira Vasconcelos. 
Dani<.Z Faraco. - José Maria. 
Atenda-se. 

(Durante o discurso do Senhor 
Medeiros Neto ,assume a presi
dência o Senhor Georgino Ave
lino, 1.0 Secretário, a qual é, pos
tEriormente, reassu1nida pelo Se
nhor li! elo Viana, Presidente.) 

O SR. JOS~ CRISPIM - Sr. Pre
sidente, peç0 a palavra, para apre
sentar uma indicação ... 

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

O SR. JOS~ CRISPIM ($) - Se
nhor Presidente, requeiro inserção na 
ata de nossos trabalhos do memorial 
anexo, dirigido ao Senador Luis Car~ 
las Prestes. 

ÊSse memorial nas chama atenção 
para 0 fato de que líderes de tra
balhadores foram encarcerados. Mui
tos estão sendo processados pelo cri
me como diz o memorial, de recla
marem aumento de salários para mi
norar as dificuldades de seus lares. 
Entretanto, ai.nda ante-<Jntem, foi di
to nesta Casa que o Sr. Macedo Soa
res interventor em São Paulo, manda 
prender e processar &ses trabalh?-
dores e, ao mesmo tempo, recebe Crl
minosas da pior espécie, com cs da 
quadrilha de japonêses assassinos e 
cem ela, no Palácio do Govêrno, en
tra em um dos mais vergonhosos acôr
dos da nossa história. 

Aproveito estar na tribuna, Sr. Pre
sidente. para ler o seguinte telegra
ma, dirigido ao Sr. Luís Carlos Pres
tes: 

"Operários Textis Vctorantin 
Sorocaba apelam Vossência coibir 
reação policial. Polícia S. Paulo 
mantendo presos mais trinta dias 
ferroviários Carminia Cava.kan-

. te, Oelestino Santos e processanáo 
dezenas indefesos ferroviários 
cujo único crime foi pleiear mais 
um pedaço de pão, ·enquanto hu
mildes ferroviários e trabalhado
res sofrem horrores cárcere, ter
roristas nipônicos fascistas con
t:nuam impunes com beneplácito 
Macedo Oliveira Sobrinho. Sau-

( •) Não foi revisto pelo orador; 

... 
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dações, Antônio Pim-entel, José 
Prado, Antônio Andrade, Saul 
Ferri, Nata.le Frenholato, Fran
cisco Rodrigues, Felipe Hernan
des, Maria Fernandes-, Angela. 
Martins, Nél~on Cardoso, Oscar 
Oliveira; Genésio Morais, Joa
qUim. Zamora, Dorival Machado, 
Antônio Castro, José Arruda, Dia
mantino Pereira". 

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

O orador envia. à Mesa a se
guinte: 

INDICAÇÃO N.0 208, DE 1946 
Sugere ao POder Executivo pro

videnciar o reajustamento dos 
vencimentos dn:; soldados, cabOs e 
sargentos da Polida. Militar do 
Distrito Federal. 

Considerando que em vista do cres
cente aumento do custo de vida os 
trabalhadores de quase tôdas as pro
fis~ões se viram na. contigéncia de 
pleitear o reajustamento dos salários. 
a fim de fazerem face ao agrava
mento da situação econômica; 

Considerando que um soldado da 
Policia Militar, com mais de dez anos 
de .:erviço, incluindo todos os auxí
lios, gratificações e abono de famllia, 
não consegue perceber mais de seis
centos e vinte cruzeiros, quantia que 
sofre. redução devido ao desconto· de 
caixas· 

Con~iderarndo que tais vencimentos 
são incapazes de corresponder às des
pesas exigidas pela manutenção do 
lar, por mais modesto que seja; 

Considerando que os soldados, ca
bos_~ sargentos, em couseqüência da 
disciplina militar a que estão sujei
tos, se vêm privados da possibilida
de de pleitear um reajustamento, sob 
pena. de cometerem infração disci
plinar; 

Considerando que, pelo fato de sol
dados, cabos e >argentos estarem. su
jeitos à disciplina militar, não deixam 
de se defrontar .oom os mesmos .pro
blemas que assoberbam os demais 
trabalhadores assalariados; 

Indicamos ~eja. sugerido ao Poder 
Ex-ecutivo, por intermédio do Sr. Mi
nistro da JllS'tiça, seja pro\idenciado 
o reajustamento dos ven-cimentos dos 
soldados. cabos e sargentos da Poli
ela Militar do Distrito Federal, a fim 
de que os mesmos posiam fazer face 
ao crescente aurn·ento do custo da 
vida. 

. · 

Sala das Sessões, 26 de julho de 
1946. - Carlos Prestes. - Agostinlzo 
Oliveira. - Osvaldo Pacheco. 
Abilio Fernanc!es. Alcides Sa
benc;a. - Jorge Amado-: - Cla.U.
dino Silva. - Gregório Bezerra. -
Alcêdo Coutinho. - João Amazcmas. 
- Carlos Marighela. - JOsé Cris
pim. - M a.urício Gra.bOi's. - Ca<res 
de Brito. - À Comissão de Estudos 
das Indicações. 

O SR. LUIZ LAGO - Smhor Pre
sidente, peço a palavra, para apre
sentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem s. 
palavra o nobre Representante. 

O SR. LUIZ LAGO !*) - Senhor 
Presidente, ao encaminhar à Mesa 
um requerimento sôbre o Decreto-lei 
n .. 0 9.475, de 18 de julho do -cor
rente, quero deixar patente que o re
querimento não visa a Fundação Rio 
Branco, mas, sim, a maneira como o 
govêrno procura buscar ccntribuiçóe8 
para essa Fundação. 

Não se justifica que sejam as ins
tituições de Previdência Social sobre
carr.:gadas com o ônus da manuten
ção de um Instituto que não traz van
tag-ens imediatas para os trabalhado
res do Bra.<il. 

Por isso, Sr. Presidente, deixo aqui 
minha critica à maneira precipitada 
do govêmo no expedir decretos-leis 
não estudando devidamente as fon
tes de receita para a manutenção de . 
instituições. 

Não se justifica que os institutos 
de previdência sejam onerados com 
a obrigação de contribuir para a 
Fundação em apréço, com Cr$ ..... . 
500.000,00, inicialmente, e Cr$ .....• 
60.000,00. anualmente, quando êles 
ainda não satisfazem as suas fina
lidades. 

O· Sr. Rui Santos - Muito bem. 
Quase todos estão, ainda., sem dar as
sistência médica aos a>socia.dos. 

O SR. LUIZ LAGO - Acresce. Se
nhvr Presidente, que êsses institutos 
de-previd~c!a não comportam o ônus 
de tamanha. resnonsabilldade. 

-Aqui tenho ligeiro apanhado da si
tuação de todos os institutos. Os 
cálculos atuariais, mais recentes, dã.o 
o -ativo dos institutos como sendo 
de Cr$_ 7.520.039.000,00: pois bem, 
para êsse ativo há um débito, do go-

( •) Nã.o foi rev<.sto pelo orador . 
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vêrno, de mais ou m~nos, C!'$ 
1. 600. 000. 000,00. . . . 

Ainda os mes-mos cálculos atuanaiS 
davam para os institutos a disponibi
lidade de Cr$ 1. 380. 000. 000,00. 

O Sr. C afê Filho - Não paga o 
que deve e manda distribuir o que os 
Institutos arrecadam. 

O SR. LUIZ LAGO - (Lendo) : -
Junte-se às situações acima descritas 
a recente medida ministerial vedando 
a realização de operações imobiliá
rias, ou seja a inversão das reservas, 
e teremos um quadro ainda mais sé
rio. Ainda mais: 

O I.P.A.S.E., um dos que terá 
:também de concorrer para a Fun
dação Rio Branco, está em situação 
financeira tão abalada, que recente
mente o seu Conselho Deliberativo 
constatou o estado lastimável de não 
poder a instituição atender aos pedi
dos de empréstimos de seus segura
dos para aquisição ou construção de 
casas, tudo por não dispor o Instituto 
do numerário· necessário. 

E a solução encontrada fe>i a de 
solicitar do Sr. Ministro do Trabalho 
autoriza.&e ·os demais Institutos a de
positarem na sua seção de depósitos 
importâncias que lhe permitissem sa
tisfazer sua própria finalidade. 

Junte-se a isto a circunstância de 
não ter o I.P.A.S.E. podido fetuar 
a prcmoção de seus servidores por falta 
àe recursos e se terá uma idéia mais 
ou menos da situação. 

Estou certo que nos demais insti
tutos a situação é idêntica, sendo que 
o I.A.P.I. justamente por abranger 
maior mas..<a. de segurados e ter a 
maior arrecadação é por isso mesmo o 
maior credor da União. 

O· I. A. P. C. procedeu a estudo 
no sentido de verificar a possibili
dade de: 

1) - suprimir o limite de idade 
para a admissão de novos segurados 
obrigatórios, sabido que hoje em dia 
q_uem tiver mais de 55 anos de ida
de não pode ~e filiar àquêle Insti
tuto. 

2) - redução para 12 meses da 
carênda necessária para a obtenção 
de benefícios, que hoje é de 36, e, 
ao mesmo tempo, calcular o benefí
cio à. base dêsses 12 meses, e não a 
4e a, 10 ou mais anos de contribUi
ção; 

3) - auxílio-pecuniário e aposen
taà-oc.la calculados à base de 66% de 

salário médio dos últimos doze llle
ses; 

O órgão do I. A. P. C., após rea
lizados os estudos necessários, con
cluiu que em face do agravamento 
das despesas administrativas houve 
o desequiübrio técnico, formando-se 
assim, um u deficit" técnico, cuja va
riação em % do ativo podia ser es
tipulado em 0,82% do ativo atuarial, 
isto cobrando-se do segurado a con
tribuição de 4% sôbre o salário. Com 
0 decreto de majoração dos benefí
cios concedidos pelos InstitutOs <De
creto-lei n.0 7 .835, de 9 de agôsto 
de 1945) foi estabelecida a contribui
ção de 5%, mas êsse aumento, consi
derando-se a majoração dos benefi
cios de um lado, e de outro a das 
despesas, administrativas, não aliviou 
a oituação. Assim é que hOje as des
pesas administrativas do I. A. P. C. 
se expressam por um índice de 2,85, 
i.>to sern cCDS.iderarmos a despesa do 
ano em curso. Daí ter se chega,do 
à conclusão de que a adoção das me
didas de inicio referidas poderia ser 
efetivada se: 

a) - se procurasse atingir a taxa. 
média de rendimento das \reservas 
fixadas em 5%; \ 

b) - fôsse melhorada a política de 
inversão, orientada, em parte, para 
a manutenção do valor real, em po
der aquisitivo das aplicações previs
tas· 

c) - fõss.em reorganizados os ser
viços de aplicação de reseryas de 
modo a permitir que as carteJias em 
:funcionamento possam ter vida eco
nômica própria e dêsse modo se re
duzir a despesa administrativa da. 
instituição; 

d! - f ô s se aproveitado o pes
ooal disponível com a economia rea
lizada pela supressão das conta.s in
dividuais, no sentido de meL>torar a. 
arrecadação, cobrindo-se, assim, o 
'"deficit" de receita prevista; 

e) - fõsse cobrada uma taxa su
plementar para os serviços médicos, 
que .>ómente poderão funcionar me
diante contribuição especial; 

f) - Iôsse bloqueado ou eliminado, 
desde logo, todo excesso de despesa. 
çue possa ser coibido. 

Esta a situação do I. A. P. C., 
u::n dos que terá que manter a Fun
dação Rio Branco e o I. B. E. C. C., 
e dela estou inteira e minuciosamente 
a par, por pertencer ao seu quadro 
de servidores. Posso, entretanto, la.fir
tnar oão serem d.e todo diferente& as 
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si1ua'§Ões dos demais Institutos, dado 
que -estudOG atuariais :recentes da
vam o ativo dos Institutos como sen
do oe Cr$ 1i.520.039.000,00. Pois bem, 
paro. êsse ativo, um débitc do Go-
vêrno de mais ou menos Cr$ ..... . 
1.600.000.000,00. 

Aillda os mesmos estudos atuariais 
davam para os Institutos a disponi
bi.lMe.de de C:S 1.380.000.000,00. 
~u seguramente informado, Se

uhor Presidente, da existência de 
u= eircular do Diretor do Depar
tamento de Previdência proibindo 
que qualquer outro In.:títuto faça 
promoç&s, dada a situação que atra
ve:~Sam. 

'l'anos ainda a agravante de que 
os home;ns é.o govêrno não medem as 
conseqüências do ônus que lançam 
sõbre os Institutos.· 

Admite-se que um· l-eigo considere 
Ul'll dês~es Institutos como o;ganiza
ção rica, mas não se concebe que o 
goTérno e os técnicos assim pensem. 
>i.sio como a sua arrecadação está 
ns. proporção dos vários ben-eficios 
a qu.ç se propõem. 

Como se justüicar, pois, que, ante 
o ~xposto, venha ainda o Govêrno 
SW8l'&l' mais os já debilitados Lnsti
tu~ de Aposentador:!as e Pensões, 
impoitdo-Jhes a ob;igação de concor
rer~ para o desenvolvimento da po
líti•e. de cooperação cultural com os 
<remais pais&, sobrecarr;ogando os já 
sobrecarregados salários dcs traba
lhadores, dêsses mesmos trabalhado
l'ee que se debatem angustiosamente 
com o problema da doença, da fome, 
da. talta de habitação, da falta de 
e3Co1fl-'· pa.ra seus f:Jhos, que viv.em, 
etl!!m, assoberbados cem a t;emenda 
críl!e que aniquila o ncsso povo". 

:zls o que tinha a dizer. <Muito 
bem: muito bem.) 

O orador envia à Mesa o se
~nte: 

JlWQ'OERn.XEf~O N.0 312, DE 1946 

Solic>'ta injormacõcs do Poder 
Il:~:ecutivo sôbre ci Situação dOs 
J?t.Stitutos de AposentadOTitU; e 
Pcn::ões em face ã.o decreto-lei nú
mero 9.485. de 1946, que, entre 
,y,tras coisas, os obriga a con
mbuir para a Fundação Rio 
Branco. 

ll.equeiro, po::- intermédio da Mesa 
da. A&€mb!é:a Nacional ec::1stituinte, 
sejr:J:I! sol:cit::das com a poos!vel ur-

gência, ao Ministério do Trabalho, 
L'ldústr!a e Comércio, as seguintes 
informações.: 

1.0 - Se antes de promulgado o 
Decreto-lei n.0 9.485, de 18 de ju
lho do corrente ano, que, dentre ou
tras p:rovidências, dispõe sôb!'e a for
ma de contribulcão dos Lnstitutos de 
Apcsenta<::oria é Pznsões para a 
l"u:ndação Rio B7anco, foi feito o 
indispensá•·el estudo atuarial, no to
cante às possibilidades f:Oanceiras 
dessas instituições, visando conb.eçer 
se as mesmas comportavam, ou não, 
a contribuição que ora lhes está im
P esta por lei? 

2. 0 - Se tão estável é a ~ituação 
financeira dos Institutos de Aposen
tacorh e Pensões. a ponto de serem 
chamados a contribuir para uma Fun
dação que nenhum benefic!o direto 
traz ao trabalhador, qual a razão do 
Ministério do T:abalho, Indústria e 
Comércio não autorizar, ou incentiTar, 
por .qualquer forma, a instalação, por 
êsses órgãos paraestatais, de ~erviç?s 
de assistência méêic:J., em todo o PaJ.S, 
medida sem dúvida tão premente à 
coletividade? 

3.o - Porque, também, det~rm:nou 
o Ministério do Trabalho, Indústrta e 
Comércio fôssem suspens~. tôdas as 
const;uções de casas, financiadas pe
los Institutos acilii:l. mencionados, e 
destinadas aos respectivos associados, 
ou segurac.'%? 

4.o - Qual o mctivo do Ministério 
do Trabalho, Indústria e comércio 
não ter providenciado no sentido de 
facilitar ao I.P.A.S.E., também in
cluído na obrigação de contribuir para. 
a Fundação Rio Branco, a justa pro
mcção a que têm d!reito os seus ser
'l;idor~s. promoções que, segundo es
tou in·fo;mado. deixa1·am de ~er feitas 
po!· falta de recurso ou possibilida
des financeiras dessa instituição? 

5.o _ Por último. quais oc. motivos 
porque recaL"Sm dire_tame~te sôJ?re as 
instituições de- prev1dêncm soc1al, e 
portanto sôbre o trabal~ad:or c~ ônus 
da manutenção de uma mst1tuiçao que 
não lhes prestará vantagens diretas 
sob a fo.-m:: cJe assistência ou d~ sc:
guro e cujos beneficios servirão a 
co1etiv.:dade ãe um:1 m:tneira. gen.eza
lizada? 

Pal:icio Tiradeni·es ,26 de julho de 
1S46. - Luís Lago. - Pedroso Jú
nior. - Segadas Viana. - Baeta. 
Neves. - Café Filho. - Ant6nio Sil
va. - Melo Braga. - Eunãpío de 
Queiroz. - Atenda-se. 
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O SR. CAMPOS VERGAL - Se
nhor Presidente, peço a palavra. ]Xl.:-a 
apresentar uma indicação. 

O SR. PRESIDENTE Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. CAiv!?OS VERGAL - Se
nhor Presid~nté, consid·erando que é 
indispens:ivf:l. criar uma amb!ência de 
ecnfia."lç::. e de crédito para maior 
incentivação da pecuária, uma das 
maiores fontes da riqueza naci():~al. 
e que a p:oteção aos pe-cuari.>.tas re
dunda em benefidos à zona rural, au
xiliando a fixação do homem no cam
po; requeiro a V. Ex.• s.e digne ofi
ciar ao Excelentissimo Sr. Ministro 
da Fazenda a f!m de que S. Ex.• de
termine as seguintes medidas bene
ficentes e coUEtrutivas em relação aos 
pecuaristas: 

"1." - Concessão do prazo de 
10 (dez) ano;; para os n1esmos 
poderem liquidar as dividas 
atuais, com prestações anuais, 
igua!s, com jures d·e cinco por 
cento ao ano pagáveis anualmente. 
e capitalizados na falta de pa
gamento; 

2.0 - Redução de 50 por cento 
no caPital devedo:-; 

3.0 - Faculdade d·e liquidar a 
divida, com pagsmentos de qua
renta por cento do total desta. 
calculados os juros conforme o 
contrato antigo, isto ê, de 7 por 
cento, e mais 1 pGr cento de 
mora, sem as capitalizações, de 
4 em 4 meEes, dos juros, como 
estão p::-ocedendo as agências do 
Banco do E=asi!. ~o interior; 

4.a - 1-'aculdade aos pe-cuaris
tas, que jé entreg·aram o S·SU gado. 
de .entrar novamente na posse 
dêste, visto como o valo:- atual do 
gado é menor ~ garante a divida. 
baseada na redução de que trata 
o item 2". 

Outro requerimento ct:z rc>peito à 
questão agro-pecuária: 

"Considerando: 1.0 - que é im
prescindível tomar medidas p.."li.
ticas e urgentes para solucionar 
ou, pelo menCE, amenizar a situa
ção caótica e insustentável em 
que s-e c;ncont:ram as populações 
dos g~andes centros urban<Jõ. como 
Rio de Janeiro, São Paulo e ou
tras. grandes cidades, no que ccn
cerne à habitação e à al!menta
ção; 

2. o que n..as. grandes cidade~ 
há u'a massa popular inada.ptada, 
atraída dos campos e do interior 
com as ilusórias prome&:l.S ct=a 
\1da feliz nas grandes cidades, 
massa essa que vive amontoada 
em cortiços. t-m man.:ardas. em 
porões insalubres, em mcrros. em 
casas velhas e arru!nadas, pé.ssi
mamente alimentada; 

3.0 
- que há, seguramente. 300 

mil pessoas na capital 1>aulista, 
nas condiçõ·es acima, para as 
quaiE a vida é uma. tortura, des
providas de clementarCE recursos 
para poderem viver sofrivelmente, 
e que há. ·seguramente, 600.000 
peSEoas na Capital Federal em 
condições ·ainda muito piores, 
ap-resentando com isso e;.ta ci
dade um asuccto desoLador em 
virtude da ·'mendicância, penú
:r'.a, vadiagem. doenças, de.."'E'm
prego: 

Requeiro a V. Ex. a oficie ao 
Poder Executivo a fim de que êsteo 

·-realize, através dos Srs. Interven
tores e dos Srs. Ministros <la 
A::-icult.ura e da Fazenda as se
guintes medidas: 

1. 0 - Concessão de :pas:;agens 
gratuitas e de transporte gra
tuito às famílias e pessoa..., que 
desejem volt?.:r para a zc.na, ru
ra.l; 

2.0 - Auxílio pecun!ário de, no 
minimo, 50 cruzeiros "per capita" 
às pessoas que <ie::ejem enqua
drar-se no ite-m ac!ma, inelusive 
cianças; 

3.0 - Pro!bicão à.s indústrias or
ganizadas de· continuarem ace
nando aos· moradores do campo 
com suas p~omessas falaze~; 

4.0 - Proibição de inst~açf.o 
de novas indústrias nas zonas ur
banas das duas grai:ldeS capi
talS; 

5.0 - Conce.s.;ão de facilida.des 
de instalações industriais em ci
daciCE do interior. concessões pro
gressivas na razão direta da. dis
tância àas g:-Jlldes capitaisn. 

Sr. Pre.tidente. teme.:, afõ.n.al, QUE 
chegar a esta cGnciusão: é indispen
sável encaminh::n· para as zo:-:~as ru
rais e para as cidades do interior 
essas cent~aas àe mil..'"l:a.!'es de criatu
ras inada:ptadas. que lut:lm com tódas 
as dificuldades. a. fim de que, em boa.s 
condições hum.anas e sociais, J:>O<iSanl 
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cnquadrar-"e numa. vid:i feliz, sadia 
e de relo..tiva abunãância no int:?rior 
dos nossos Estados; pois, . Senhor 
Presidente, estamc5 vendo que, mar
cadamente em_ São Pauio e no Rio de 
Janeiro, não há mais sequer um quar
l!.o, uma água furtada, um porão, uma 
casa; parl'Ce até que a. própria popu
lação. as camadas mais simples, estão 
di~.putando. neste memento, as lapas, 
as grutas, os bur8.ccs aos animais c 
aoo :r a tos. 

Portan~o. S~. Presidente, é indis
pansável que o Poder Executivo tome 
-..-sas medidas de caráter ur~ente, a 
:fim de que se .<olucicne, em parte, 
a grand~ dificuldade, o grand~ pro
hlema ~cial q11ie estamos atraves
sando. (Muito bem; muito bem. Pa!
mas.) 

O orador envia à Mesa a se
guinte: 

INDICAÇÃO N,0 209 - •DE 1946 
Sugere ao Poder Executivo me

didas tendentes a facilitar trans
porte às famílias e pessoas que de
sejem voltar à' zonas rurais. 

Considerando que é indispe.nsável 
criar uma ambiência de confiança e 
de crédito para maior incentivação da 
pecuária, uma das maiores fontes de 
:riqueza nacional, e que a proteção aos 
pecuaristas redunda em benefícios à 
zona rural, auxiliando a fixação do 
hem em J:o campo: 

Requeiro a V. Ex. a se digne ofi
ciar ao Exmo. s~. M:nistro da Fa
:aenda a. fim de que S. Ex." deter
mine as seguintes medidas be.nefi
centes e construtivas em relação aos 
pecuaristas: 

l.a) Coll<!essão do prazo de 10 (dez) 
anos para os mesmos poderem li
quidar as dívidas atuais, com pres
tações. ::nuais, iguais, com juros de 
:;•)t ao ano pagá v eis anualmente e 
capitaliza-dos na falta de paga
mento:· 

2.a) Reducão de 50~·; no capita.i 
de-vedor: 

3.a) Faculdade de liquidar a Cí
viõa. <.:om pagam-Ento d~ 40c;t do to
~I desta. calculados cs jures con
forme o contrato antigo, isto é, de 
7%, e mais 1% de mora, sem as ca
;pita.lizações. d< 4 em 4 meses, dos 
juros, como estão pc:-cc2d·endo as 
agência~. do Banco do B:a.sil no in
t~ior; 

4."J Faculdade aos pecuark"tab, {!Ue 
já ent~~aram o seu gado, de entrar 
novamente l!la possz dêste, visto como. 
o valor atllill dr> gado é menor e ga
rante a divida, baseada na. r~dução d~ 
que trata o item 2.0 • 

R~quciro a V. Ex." oficie ao P.~•(kr 
Exe<::utivo a fim de que êste :res.lize. 
através dos S!"s. Intervento:es -e do.-:;· 
s:-s. Ministros da. .Al'icultura e da 
Paz~nca, as seguintes medidas: 

1.n) Concessão de passagens gratui
tas e de transporte grah:ito à.~ famí
lias e pessoas que desej.em volta.!" p9..ra 
!'t zona rural; 

2."J Auxilio pe<::uniárlo de, .:y.> mi
nimo, 50 cruzeiros per capitc. s.s !)A..S
soas, que desejem enquadra!"~ no 
item acima, Lnclusive crianças. 

3.n) Proibição às in·dústrla.o. orga.ni
zadas de continua~em acenando aos 
moradores do campo- com S"<W-8 pro
messas f:l.lazes; 

4.~) Proibição de instalação cre 7'..0-
vas indústrias nas zonas u.rb:!.na.s d<., 
duas grandes capitais; 

5.•) Concessão de fa<::ilic:<êes <te i.n-s
talações industriais em cidades do in
te_"ior, conce&ões p1'ogressivas na. ra
zão direta da distància. cas gTSJnde,. 
.capitais. 

Sa'!.'1. c!.as Sessõ~s. 26 de jt::lho de 
194€. Campcs verga!. - At~;~-
da-se. 

O SR. JUR.ANDIR PIRES - &
nhor Presidente, !}eÇO a palD.vr~ •. p.ara. 
apresentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE T::~" a 
palavra o nobre Representante-. 

O SR. JURP .. NDIR PlP..ES (' J --
Sr. Prosidente, desejava :;;presentac .i. 
Mesa um reque:rim.ento ~õôbre a ex
tinção do Departamento Naciorw1 ao 
Café redigido Iiestes têrmO!!: 

REQUEP.IMENTO 

Solicita informações ao GDl!enw 
sôbre o serviço de sub!H~r..<;á.o :ro.:r-a 
o caj é torrado. 

Sr. Presidente d:l. "\~~cmbl<!ia N·a.
cicnal Constituinte: 

Requeiro a V. Ex. a se di:;ne soJ.l,::fte.r 
cio Mir.-ístro da Fazenda as se~.l.L.'1.tes 
informa.çõe.:.: 

(•) Nãe> !oi revisto- pelo ora~. 
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a.) Sz 6 ve:-dade q'..L:.~ ·io govêrno 
>.-e!niciou o sistema de hllb~·encão ao 
c:~!é torrado a razão d'~ ::;r$- 140,00 
rXn- sa·::a? 

b) tendo sido extinto •> D.N.C. e 
tteir.l~idr s todos os cmpre{,'<',dos da se
;:ão ~e terrefação ~ moagen:. eomo o 
fi41nlst;.;rio da Fazenda vem fiscali
~anuo a real utilização •!t" "ubvenção 
<:onc:X:id:J.? 

~) Quais as firmas IJ·""teficiadas 
r.r..m r..:< subvenções mencior..ada.s de
pois da. exti:lção do D. N. Ç. ? 

Sala. das Ses.sões. 26 ·~~ julho de 
194!1. - Ju.randir Pires Aten-
da-se. 

Sr. · Presidente, em verd:l·:ie não é 
com lágrimas que se constrói. nem com 
larncntações a respeito da.') :"ituações 
mg,-atu.s que temos atrave;sado que 
poderemos conseguir o Bra~il neste 
m~tantc delicado da vida brasileira. 
Mário chrrando oôbre · "" ~uinas de 
Cartago não reedificou a "idade. 

E' preciso não snca rar t;•Jnl d.ispli
c.f!n::ia êss~ di:rito fundamental do 
ll,pm-em que é o di:eito 9>0 trabalho. 
.i1e~.te requer:mento chamamos a 
"'tcn~ão para o caso d•; Departa
mento Nacic.nal do Caie, Dnde se 
estão p!·oc·sssando sesun:1o consta, 
desvies de alto vulto em v:rtude do 
d,esprezo ao trabalho humc,r.o. UWui
to bem.) 

O ·SR. PRESIDENTE Tem a 
pálavra o Senhor Jcsé .l'.'l:;usto. ora
c-or inseri to. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Senho:: 
~esldente, Srs. Representantes, nos 
jornais de ontem e ante-ontem étepa
rt,i com uma ins:nuação e uma acusa
çl!:o contra mim, e aqui estou para 
atender a uma, e outra, como é do 
ooneu dever. 

A i::lslnuação consta de um requeri
m.cnto. ontem apresentado a esta Câ
mara por um deputado do Rio Gt-an
dg_ do Norte, no qual pede ao Poder 
I''úblico i'1fonn,.d}".< de quanto recebi 
do Dep:u·t.amento Na~ional de Infor
ma,ões a tftnlo ,,,. colaboracão na 
T~~~t:::a. 40 Cnlt...::ra Pt')litica." dur"ante ,) 
~ovêrno r1o Sr G"~Ú1io V il.rgas. Qui
:>~rn sahPr. Sr. o,.,.slrtente. aual o al
cance ãrssa ins~..,nação. o· que ela 
vrsa. Ol1al o o0if't~vo c qu.~ significo.
çio rnorol e nolftj~., tem. Deve ~er 
:.;~sunto de alto "<'!···"il.ncia. de \'eZ 
<Jile um clcput,:ulo rl'l -onrla.met,to Dra.-· 
:;D.cjTo pede ~ ê~~r P:1.rln.m~nto uma 
ex;o!lcação do Pnd?.r Públlc:c. 

Agora a acusação: esta consta de 
uma entrevista, concedida ao HO 
Globo" por outro Representante de> 
Rio Grande do Nort.e, em QUe se fa-la 
da. herança do capitalista po;;iguar 
Ra1mundo Fernanrlc5, que deixara ?3-
trimõnio superior a 5 milhõe• de cru
zeiros ... 

Na primeira. aparero colaborando 
na revista "Cultura Polltlca", remu
neradamente; na segunda, como Se
cretário Geral de Estado de um Go
v~rnaàor que. para sa-tisfazer mte
res:;es pes!'oais de uma grande fir
ma, influíra no <cntldo de que. :JO 
pagamento das taxas da herança, fôsse 
lesado o erário público. 

ComD é do meu dever. repito, venno 
explica1· uma e outra coisa.. A r~vi-3-
t?. "Cultura Po!ítk:a" era propriedad~ 
da Naç:Jo Brasileira. de que sou filho, 
paga co'"ll o dinheiro do povo. e l!On 
parte. dêsse povn. ~ontribuinte dos 
seus impDstos. Essa revista, se tinha 
uma parte de pol!tlc::> partidária, pos
suía outra mais amp'a. de estudos 
de sociologia, de geografia, de histó
ria. de política e de ecr nomia, quase 
todos :relativos ao nosso Brasil." 

NPla. nor •olicltacfi.o <lo seu diretor. 
publiquei quatro .-•~udas. não escritOo; 
propositadamente ~ara ela. Um dêl~. 
uma conferência feita no "Institut.o 
Bra~i!-E.;tados Unidos" a respeito da 
p:>lítica americana de educação - e 
é justamente educação política que 
nos está faltando nesta hora. 

O Sr. Luiz Viana - Causa a q·ue 
V. Ex.• se vem dedicando há longos 
:mDs e com grande brilho. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Cau:;a 
- V. Ex.• me faz justiça - a que me 
dedico desde 1915. quando ingressei 
nesta Câmara. estre::mr'o no exame 
dos seus problemas. nor ocasião da 
reforma Carlos Maxilmi!iano. 

O Sr. Ernani Satiro - Inclusive no 
seu grande govêrno. 

O Sr. Luiz Viana - E na presidên
cia da A B. E. 

O S"R .. JOS"I': AUGUSTO - Muir,, 
rrr~ to a '-lV. F.C:x.•. Frn minha confe
rf~J""le~~. !31l!";t0nt~vn n t0~e à e que na 
An1é"·ic:. do N'ort~. !1~ 'República Ar
P-Entina no T>rngnni. Monn. Sarmien
to f\VC'Jloner':l .. Jnl'é ?P<'lro Varela na
viam sido c:rP.nõ,;:; lfrlr,..es da c?.u~:~. 
educ2.ciona.l influindo decisivamente na 
SPa soltl4"':~1o f'ln cada um dês~es pn.1-
ses. AlfTUns désses - como So.rmicnto 
c Ave1Iar,ccin - tendo che1_5ado ~ 
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Presidêncb da República, ai pude
ram realizar grande obra de educa
ção, fazendo com que a Argentina, 
do ponto de vista cultural, se adian-· 
ts.sse sõbre outros países sul-america
nos. Quanto ao Uruguai, eu examina
va o papel de José Pedro Varela c 2 
função por êle desempenhada P!"'>. 
curando fi:-mar as bases de uma só
lida educ::tção nacional, como Mann 
fizerP. nos Estados Unidos. 

Quanto ao Brasil, eu mencionav:;. 
uma ~ande figura da política - Ru; 
Barbosa - que traçara, em 1881, nos 
seus dois famosos pareceres, o plane 
ge.-al de ed:.lcação no Brasil; mas, Rui 
jamais chegara às funções de dire
ção governam m tal do Pais e por isso 
sua obra fiCara de lado. 

Em tôda parte do mundo a educa
cão é orientada pela polltica e isso, 
dizia eu, explicava o nosso atrazo 
cultural em relação àqueles paises. 

Essa conferência, cu a fiz no "Insti
tuto Brasil-Estados U11idos" e me P2.
rece que nela nií.o há uma só palavra 
de bajulação a qualquer govêrno do 
mundo. A revista "Cultura Politica", 
como fc7. a revista PUblicada pelo 
··tnstituto Brasil-Estados Unidos" e 
como procedeu a revista do Ministé
rio da Educação, dirigida oor esta 
grande figura de pedagogo. que é o 
Sr. Lourenço Filho. tôdas elas divul
garam na integra a minha conferên
cia. e se a publicaram, não sou cul
pado de ter cultura e de meus traba
lhos serem procurados Pelas revistas. 
!Muito bem. Palmas). 

Outro t.ri! balho meu publicado ness't 
revista, i? um estudo c' o Geo~rafia 
Econômica e Humana rr :.Jre a região 
em que .nasci: Seridó. \esse t:;'1.halho 
eu estudei a formação geogrl!fica e 
histórica daqeela região, mostrando 
que a r:la havia chegado o homem 
civilizado. J;;vado pelo gado. mas que 
o algodão de fibra longa - " algodão 
do Scridó - ou ali brotado espontâ
neamente ou levado pelos condutore~ 
da -..ida econômica da região, expul
sara o !;ado, de tôda a vida econô
mica. 

O Sr. LlLis v-iana - Trabalho em 
que V. E:x.~ faz g.-ande justiça a.:>s 
PO\'Cado:·es õaia..'los. 

O SR. JOSÉ AUGUS'.í'O - Exa
"Lamente. 

Era, Sr. Presld :'Ilte, um trabalho de 
quem ama a sua terra. e só desejo q•.te 
as meus acusadores tenham capacidade 
!"ara fazer igual em relação às suas ter
ras. Foi publicado na revista "Culturs 
Política", :> pedido tle seus dír ,tores, 

meus ar,c:;,~{•'·· 05 intelectuais ."..hn!r- ct~ 
Andrad;, ;;, Gracilíano Ram05. 

O terc.E-.lrrc diz respeito à "enqut:te" 
que a R?vhta estava fazendo em :rele
ção a c3.de. um uco Estados do Brasü. 
e eu escrPvJ sõbre fatos econômicos de. 
ví.O.:::. nort.€-riogranciense. 

o quar1.o, não me recordo bem, ma::. 
se não me falha a memória, err. um 
est t:!do •;ól;lr~ Roos~velt e o se~ tido 
Dovo cb di'mocracia. no q u a 1 pro· 
curei me,;tra:r que não bavia n~c 
alguma do sent!Co democráti,:.o n~ 
política :-no-,eveltiana. quando él~ in
ter~·in!::~. x.... ·vida econômica pnrquo 
Esta:cto. "m tooos os regimes - rs.ntc 
no dem•>cráti-co como em qua!c;ue.- ou
tro - !JUfr dizer intervenção. 8~ •· 
Estado mtt:rvém na vida ecunCruict;.. 
essa interven\'áo far-se-á sob o mesma 
t!tu!o e com o mesmo direito com (4UC 
êle apare-ce, por exemplo, para decretar 
o ensino primário obrigatório. 

Dizia eu então que, assi:c.. cam.r} 
quando decretou a ensino pri.mário 
obriga tón\1, a democracia não se nee;a 
a si p:-lpr!a: também, quando intel
vem na vida econômi-ca. o fa:: :;a~:;. 
impedi:- qto~ o fo!'te esmague o ~ract.. 
e. assim, está criando bases pare. :;, 
própria vie;fnc!a da democracia. 

&se t.rabalho foi public::.~o nc 
~'Diá!"io de Pe·rnambuco". no u~;Qtrta: 
<i<> Comer-cio", no Diá:-io do P~e' 
Legisla.tzvo, rle 193S. e se não r..;<: :z.lha 

- a memória. foi Inserto na revista. 
Todos ê&sc-s estudos po~· ml:::1 pub~J

cados ::1~ revista "Cultura Pol!:tica ., c 
fo.r:1m !.!('~r wlicita.çã.a da su::t diretorf-. 
e longe de me desmerecerem. p1·ovam 
que sou u:r, ~studioso dos problema.. 
econõmlcc~ t· sociais de minha r'âtrl::.. 
(Palma~.; 

Pouco 't me dá que aqué!a: que 
não tên: ev.ltu~a procurem diminuir
me. Esqueeem que tenho mais de se~
se!:ta ar. os àe lda.de, dez eleiçõ~s !'eit?.~ 
pelo Pe>Vo de minha terra, que fu1 
Deputacio ?ede::al cinco vêzes, Senador 
duas. Deput;ado estadual duas v-":t.'G c 
Goverr::;..cor uma, passan.do assi.Ir, por 
tôdas r..s ~ituações e sempre vi>i na 
maior !c ms.is simples das modéstia:: 
(muito ·oem.) ... 

O Sr. LírtO !.fachada - V. E:.4 e 
um .gran-de nome nacional. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - . . . r. 
continue· tll.o pobre come p(}b:-~ me 
deiXou Dlt:t:t pe.i <muito bem. Pe!ml:r. 
prolonga.ilat) . 

O Sr. Aloisio Alves - V. EJ::.• e 
unm p;-.V:r ... ~s. honrada. 
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O Sr. Aureliano Leite- V. Ex.8 se 
de-fén.de cabalmente, porque acusações 
ccmo essa só fazem honra ao acusado. 

O SR. JOSJ:: AUGUSTO - Não 
te.n.ho, pois, por que temer essas in
sinuações ou acusações. 

As =usações, todavia, como vieram, 
não atingiram só a mim; procuraram 
ferir também em cheio à memória do 
Governa.dor Ferreira Chaves. de quem 
fui secretário por alguns meses e que 
- proclamo hoje como o fiz por oca
sião de sua morte, quando era meu 
adversário - foi, sem favor, uma das 
mais nobre~. das mais limpas e ho
nestas mãos que apertei em tõda a 
·xn:ix:.l"'.ta vida. 

Aquêle il'Ustre clda.dão seria inca paz 
de, para satisfazer interesses de A ou 
B, dispensar impostos que porventura 
fõssem devidos por uma firma obriga
dR :<o pagamento de taxas de qual
quer espécie, assim amparando pro
tepidos con, o dinheiro público. 

O Sr. Aloisio Alves - Ademais. a 
familli!. Fernandes, nessa época, fazia 
o;msição ao Govêrno Fc:-reira Chaves. 

O SR. JOSf: AUGUST0 - Acresce 
que meu acusador esquece que essa 
sucessão se abriu no ano de 1915. época 
em que não era Secretário Geral do 
Estado, e, sim, Representante do Rio 
Grande do Norte na Cãmara Federal. 
Esquece também - não sei e nem 
!l!.ng-o.Iém aqui pode saber - como é 
que o Poder Executivo, o Governador 
e o Secretário Geral do Estado, po
dem influir para que taxas de herança 
se.lam diminuídas, de vez que são cal
culadas na Justiça, Pémnte a qual se 
faz o inventário ou se abre a suces
s~"o. 

E os servidores da Justlça que fun
cionaram na causa foram, um dêles, 
meu adversário, juiz que ainda hoje 
existe, aposentado. no Rio Grande do 
Norte, Felipe Néri de Brito Gurra ... 

O Sr. Fernando Nóbrega - Homem 
de bem a tôda prova e uma das re
líquias da magistratura nacional. 
<Muito bem> . 

.O SR. JOS~ AUGUSTO -nome que 
pro::mncio com o respeito devido a uma 
;;;:-~-;.Ge figura da magistratura bra
l>l!eL'"B.; o outro, o promotor. morreu 
tiel;el:::l'bargador - Dr. Silvério Soares 
de Sousa. Os que. o conheceram sa
bem que era modêlo de s!mpUcidade, 
de probidade e de dignidade de ma
.g!stra.do. <Apoiados>. 

O Secretário Geral do Estado na
qu,•ia. ocasião não era eu, Sr. Presi-

dente - então Deputado Federal -
mas o desembargador Horácio Barreto, 
ainda hOiP. meu adversário, mas ho
mem de bem a tôda prova. 

Se, pois, a acusação procurava di
minuir-me, não me atingiu nem por 
alto. custa a crer - confesso -
se passe a vida inteira, se percor-' 
ram quarenta anos de vida pública. 
sr·rvindo à prónria terra ... 

O Sr. Rui Sàntos - E ao Brasil. 
<Muito bem.) 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Bon
dade de VV. Ex.as. 

. . . e, modéstia il parte. servindo"a 
com· abnegação. com desmterêsse, com 
modéstia, com simplicidade, e se es
teja aqui sujeito a botes de tal jaez 
que vêm não se sabe porque. 

O Sr. Nestor Duarte - O acusador 
de V. Ex.• só tem um titulo - o da 
~ udácia com que subiu a tê à altura 
moral de V. Ex.• (Apoiados. Palmas. J 

O -SR: JOSÉ AUGUSTO - Agra
dece ao nobre Representante. 

Ácresce, Sr. Presidente. que muitos 
dos meus acusadores de hoje, os que 
procuram baldadamente enlamear mi
nha reputação, são os que mais de 
perto estiveram comigo, os que mais 
me serviram em tôdas as horas e os 
que me deram, em. tôdas elas, as 
provas da maior solidariedade! 

O Sr. Amando Fontes- V. Ex.• po
derá morrer tranqüilo, porque a his
tória já registrou que V. Ex.• é um 
dos muitos que dignificaram a vida. 
pública do Brasil. 

O Sr. Nestor Duarte- Pode morrer, 
não: Viverá muitos anos àinda. (Riso) 

O Sr. Aureliano Leite - Era o que 
ia acentuar. 1 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Eis 
quanto me cabe dizer sóbre as acusa· 
ções que me fazem. Peça que os meus 
acusadores precisem fatos mais signi
ficativos da minha indignidade poli
tica ou da minha C:esonestidade pes
soal, pois, do contrário, nto mais po
derão dirigir-se a mL."ll, porque pas
sarei a ter repugnância dêles. 

Agora, Sr. Presidente, já que me 
acho na tribuna, vou resvalar, du
rante alguns minutos, para assunto 
que raramente verso aqui - a politica 
da minha terra. 

Somos acusados, os políticos norte
riograndenses que integram a UniãB 
Democrática Nacional e o Partido Re
publicano Progresista, de estar pro
curando perturbar a vida da nossa 
terra, agitá-la ou conturbá-la. Fe
lizmente, sou bem conhecido e já. desta 
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tribwJ::. o nobre Deputado paraibano 
Sr. João Agripino leu o depoimen~o 
do Juiz de Direito de Mossoró, no qual 
se dá o- atestado formal dos aconte
cimentos lá desenrolados, tais como 
se processaram. 

Quero juntar à palavra do emit'lente 
Juiz de Mossoró duas outras, que são 
as do Sr. Bispo daquela Diocese, Dom 
João Portocarreiro Costa e do Presi
dente da Associação Comercial. 

Eis o que diz êste em recente tele
grama ao Presidente da Associação Co
mercial do Rio de Janeiro: 

•chegando conhecimento esta. 
Associação intermédio noticiário 
râdio ontem Assembléia Constitu
inte foi declarado esta cidade es
tava infestada bandidos sentimos 
dever apelar essa congênere esçla
:recer perante autoridades compe
tentes bem como imprensa absolu
ta inverdade tal afirmativa. Isto 
fazemos movidos único de<êjo sal
vaguardar interêsses comércio lo
cal de vêz que in.formação presen
ça bandoleiros aqui destituiqa 
qualquer funda::nento. 

Atenciosas saudações. - Fran
cisco Xavier de Queiroz, Presidente 
Associação Comercial Mossoró". 

Agora, as palavras da Bispo Dio
cesano: 

"Atendendo ao que nos solicitou 
o Ilmo. Sr. Jerônimo Dix-Sept Ro
sado. declaramos que não nos cons
ta a existência, nesta cidade de 
Mossoró, de elementos desordeiros, 
que estejam comprometendo a 
1ranqüilldade da familia mossoro
ense. A cidade está em paz e, a 
não ser alguma agitação de caráter 
particular e transitório, não existe 
ambiente de intranqüilidade e de
ussos~êgo provocado por elementos 
especialmente contratados para tal 
!lm, estando todos os elementos 
locais interessados em preparar o 
Congresso Eucarístico Diccesano". 

Corroborando êste depoimento, aca
bo de receber, neste instante. o seguin
te despacho telegráfico: 

"Escóssia, sinal protesto aconte
cimentos Mossoró, pediu demissão 
inevogável cargo Prefeito". 

Bscóssia, se não me falha a memória, 
é o Presidente do P.S.D. de Mossoró 
e Prefeito Municipal. 

O Sr. Mota Neto - O Presidente do 
Diretório é o Sr. Gabriel Varela. V. 

Ex." podia informar-me de quando é 
êste telegrama? 

O SR. JOSE' AUGUSTO -Recebi-o 
neste minuto, e está aqui na tribuna 
à disposição de V. Ex.~. 

Eis, Sr. Presidente, os depoimen
tos. 

O que há no Rio Grande do Norte 
é o seguinte: está se criando no· Pais, 
ao que se sabe, um clima de confra~ 
terniZação da política brasileira. En
tretanto, há muita gente que nesse 
clima não pode viver, porque nêle 
apenas vêm à tona os verdadeiros 
valores. 

O Sr.Adelmar Rocha - Existem 
muitos pernilongos ... 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - É pre
ciso criar agitações, a fim de que se 
perturbe a ação pacificadora. E, as
sim, atualmente, no Rio Grande do 
Norte .os responsáveis pelos seus des
tinos imaginam qu:; é p:::eciso criar, 
através de suas autoridades policiais, 
um ambiente de inquietação e desas
sossêgo, com a perseguição pessoal aos 
adversários para intimidá-los e fazê
Joo fugir das urnas, esquecidos de que 
na minha terra, no Rio Grande do 
Norte, a história mostra, em tôdas as 
épocas, que, quanto mais persegui
ções, mais civismo, mais bravura mais 
cl1gni.dade, mais honra. E, por isso, 
aqui está um dos fatos recentes, que 
certament~ não terei tempo de deta
lhar, mas farei comprovar por farta 
documentação a · publicar oportuna
mente. 

Eis aqui, Sr. Presidente, nada me
nos de 12 fatos a testemunhar a com
pressão policial, a ação diária junto 
às fôrças democráticas para perse
gui-las e para ver se as demovem elo 
caminho que o Rio Grande do Norte 
uilhou no passado. atr&vés da grande 
figura de mártir que foi o Padre Mi.
guellnho e que continua até hoje, sem 
interrupção. 

Não podendo descer à leitura da 
vasta documentação em meu poder, 
dou, em ;,intese, a relação do.s prin
cipais atent!l.dos contra as liberdades 
públicas do . r:>ovo de minha terra: 

-ri-la: 
ll - prisão, na cidade de Patu, do 

cidadão Joaquim Mafaldo de Oli
veira, memb:::o da UDN, pelo sim
ples fato de haver reclamado junto 
à autoridade a destruição de suas la
vouras, situ!l.das na zona serrana, onde 
a. criação é proibida (criação de 
gado) . A destruição fôra ca"I.ISa.da 
por animais da propried-ade partlculs.r 
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do delegado de policia, cunhado ao 
Prefeito local. 

2l - chamados à policia, sem qual
quer motivo, do Sr. João Pinheiro 
da Silva, empregado do Dr. José Tar
gino presidente do Diretório da UDN 
de Pedr') Velhc. A casa daquêle cida
dão foi também varejada pela policia. 

3) - revi.stamento insultuoso, na 
praça pública, do estudante Iêdo Ga
delha, no dia 30 de junho, na cidade 
de Pedro Velho: 

4> - perturbação do comiclo pro
movido pelas Oposições Coligadas no 
distrito de Olho d'Agua do Milho, 
Munlc!pio de Patu, no dia 29 de ju
nho de 1946, estando à frente do 
grupo o próprio prefeito, Sr. Antônio 
Suassuna. 

5) - proibição de um comicio do 
PRP, na última visita do Deputado 
Café Filho. à Capital do Estado, há 
mais de 20 dias. 

6> - agr~ssão ao Sr. Edson Al
meida, membro da UDN, em Patu. 
por parte do delegado regio::~al, ba
charel José N!codemus, acusado de 
~e encontrar. no momento, completa
mente embriagado. 

7) - prisão, em Goianinha, dos ci
dadãos Antônio Olímpio de Sousa 
e Miguel da Hora, ambos pertencen
tes à UDN, e o último munido de 
ordem preventiva de "habeas-corpus". 

Quanto a êste caso, há um relalõ
rio do deleo;aào----manàado para p:·C'
ceder ao Inquérito. do qual consta que 
o delegado do munlcipio confessou C:t'e 
realmente mandou chamar à po!ícia 
aquêles cidadãos, para resolver uma 
sua questão de terras. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Sôore 
êste caso de Goianinha, o Chefe ele 
Policia do Rio Grande do Norte já 
respondeu exaustivamente, e o D<:!pu
ta.do Café Filho leu perante a Ass~tn
bléia o relatório do delegado claqm:la 
cidade, ficando comprovado ... 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Re{iro
me ao relatório do delegado especial 
de policia, confessando que o del·:;;:~
do do município mandou chamar as 
pessoas referidas, seus inimigos pes
soais, para com elas reso!voo,r fllle<;
tões de te:ras de recíproco interesse. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Deda:·ou 
que não queria tratar do assunto po!'
que era seu inimigo pessoal. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Ecru 
bacharel em Direito e. se não m'Õ! !a
lha a memória, V • Ex.n tamb.'!m o 
é. Nãc conheço essa forma de se re
solverem questões de terras mand.ln-

do chamar a policia; no Direi!;& que 
aprendi não há disto. · 

o Sr. Dicclécio Du,arte - Não •··ooe 
haver mais prisões nem casos de po
lfcia, porque tudo se reflete 1121. )õo
!ftica. 

O SR. JOS~ AUGUSTO - COa
ção, em Mossorõ, sõb:t;e José Francisco 
Pereira, com o fim deste declarar que 
o i."l.dustrial Dix-Sept Rosado es~ 
va contratando bandoleiros na. Pa
rafba destinados a perturbar a. or
dem no Estado. Requeridc pelo 
acusado depoimento em Juizo, a .re
poente confes.sou que fôra obrigo>do 
peia Polfcla a fazer as declara..,>ôes 
mentirosas, sob pena de sevícia e mor
te. Ao terminar a audiência, sob (>S 

protestos do Juiz de Direito. Premo
ter Público. advogado e população, na 
porta do Forum, onde se enco~tra
va embalada a policia, foi dada nov,, 
ordem de prisão ao depoente. ':~ta-

-beiecida a confusr.o. conseguiu ;} de
poente fugir, tendo causado gra.nãe 
revolta o fato do destacamento poli
cial ter dirigido seus fuzis contr'\ o 
povo, com o fim de nmendrontá-lo. 

9) Ameaça de morte, em MoliSOró, 
ao Dr. Vingt Rosado por part-e ão 
sargento de polfcia Lufs Carvalho U!3.
bêlo, confessada em nota oficial do 
próurio chefe de Polícia, e. em conse
qüência, promoção ao pôsto de 2.0 sar
gento em 17-6-45. a 1.0 sargento q\Oa
tro dias depois, sem existência .iêsses 
postos nos quadros da Fôrça Polida!, 
e, portanto. em grave infração elA ki 
de fixação aprovada pelo Ministério 
da Guerra e pelo Sr. Preside:ute da 
República. 

10) Revistamento insultuoso ao avia
dor civil José Vieira da Costa in:;t.ru
tor do Aero-Ciube de Mossoró, ve~~~~oa 
absolutamente estranha ao melo, e 
pelo único motivo de ser o industtial 
Dix-Sept Rosado presidente d:!.qnela 
entidade. 

O Sr. Mota Neto - A respeito do 
revistamento do instrutor do Aero
Ciube de Mossoró. estava eu p=en
te nesse dia. Ch·'gando lá. o Chefe 
de Polícia, Dr. Manuel Varela, Yisi
tou um dos cassinos. Várias pes!!OaS 
estavam embriagaáas e, naturalmente, 
a autoridade mandcu o sargento .José 
Paulino revistá-las No dia imedi&w, 
o instrutor do Aero. Clube telegrl!.
fou para Natal, ao Chefe de Polida, 
dizendo que o !:>?legado Regi<mal, 
Dr. José Nlcodemus, ac!ntosameate, 
pelo simples fato de ser instrutor do 
Aero Clube, do qual era Presidente. 
o industrial Rosado o mandou pt'en-
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d&" e revistar por terceira pessoa . 
NlUia cabaré, onde hã pessoas embrl3.
gada5, isso é mu~to comum. 

O SR. JOSJ:: AUGUSTO - Pro~
sigo, Sr. Presidente na referência dos 
outros casos a que aludi. · 
1·!) ExpuLsão, em 24 horas, do ter
ri;õrio do município de Pau dv.:; 
FettOS, de cidadão Hugo Brandão, per
teru:ente às oposições. 

12> Sevicl.amen-w pela policia ·::e 
Moaooró das segu!ntes pessoas 
FraacU;co José de Oliveira (carpin· 
teiro, seviciado a facão e cacete, no 
dia 1-l-4-46, tendo ficado aeamado '20 
dias) ; Odilon Andrade, comerciante, 
seViciado em 14-4-46, apresentando, -:m 
co~üêncl.a, vária~ contusões: Jo.:;é 
Mendonça, marcl1ante, seviciado no 
dia 80-6-46, a cace!.e e bofetõ~s. P~1"
nolícla: Manuel L~andro Filho, op.:
rãrto, seviciad<> no> dia 30-6-46, com 
murros e ponta-pés; Raimundo Sev~ro 
da Silva, r pçon, surrado na mesma 
época a f&.l!âo e palmatória: Maria 
Herculana de Sou~&.. doméstica, sur
rada a palmatória pela policia, na 
sede do distrito policial, a 2-4-46, sen
do ameaçada de nav<>s sofrimen':os. 
caso denunciasse, tendo a vitima 
apresentando-se ao Dr. Juiz de Di
reito, mostrando as mãos inchadas e 
rachadas, aquela autoridade toman1o 
as providências lt-gais; José Góis Fil 
gueiras, barbeiro, esbofetead<J pela p0~ 
!ícia na noitê de 14-2-46; Afonso Be
zerra Falcão, agricultor, agredido pela 
policia, em maio ll::. corrente ano, ten. 
do .sido cortada u~a sua orelha e !e
~ido em vãrlas par;;es do corpo. Apr!)
sentou queixa à delegacia, sem obter 
qualquer providência. Hã fotografia 
da Yitlma, com a orelha cortada: 
Ademar Fernandes Lima, seviciad;:~ 
pelrl. lJ(Ilicia, e ~oo ameaça de nova 
sun-a caso denunciasse, fugiu da ci
dade. 

Quanto a Afonso Bezerra Falcã.o, 
aqui está, no jornal "Diretrizes", o 
sell clichê pelo qual se verifica que 
teYe a orelha cort.ada e o foi pela po
iicia de Mossoró 

Esta, Sr. PresidPnte, a situação que 
está sendo criada no meu Estado. 

O Sr. Rrli Sant'?s - O nol>re Depu
tado Mata Neto !alou em cassino. 
Será Que ainda l.á. cassinos funcb
na:ado? 

o sr. Mota Neto - Cassino sem 
jôge, como o dest.a. Capital. 

O SR. JOSJ:: AUGUSTO - :&s~e 
é um problema que precisa ser abor
dado em relação ?.O Rio Grande do 
Norte: o problema do jôgo. Eu o 
examinei em época oportuna. roe 
constitui um capitulo de patologia so
cial e politica das mais dolorosos e 
tristes de quantos tenham ocorrido na 
história recente do Rio Grande do 
Norte. 

A política do meu Estado a9SUllle, 
entretanto. outros aspectos. 

O Sr. Osvaldo Lima - Quer dizer 
que a coalizão não chegou até o Rio 
Grande do Norte. 

O Sr. Aluízio Alves - Ainda Jl.áo. 

O SR. JOSll: AUGUSTO - Ainda 
niio, diz bem V- Ex.•. 

Na entrevista do Sr. Georgino Ave
lino há uma referênda ao caso aqui. 
tratado pelo Sr. Deputado Café Fi
lho: o do decreto que beneficiou os 
"herdeiros paupenimos" da Vi!tva 
Maria Gomes do 6 em que se decla
ra que êste caso é de interêsse direto 
da firma Fernandes & C!a. 

A firma Fernandes & Cia., de que 
um dos chefes é o ex-Dl!putado e ex
Governador Sr. Dr. Rafael Fe:nan
des, não tem ligação alguma, remota, 
próxima, direta, indireta, substantiva, 
adjetiva, de qualquer rr.aneira, com 
êste caso dos herdeiros de 1\'l:aria do 6. 

O Sr. Dioclécio Duarte - V. Ex."' 
perm:te um aparte? 

O SR. JOSll: AUGUSTO - Desejo, 
antes do aparte do nobre Deputado 
Sr. Dioclécio Duarte, o seu depoimen
to ouanto à idoneidade do Dr. Rafael 
Fernandes. em cujo govêmo S. Ex."' 
foi Secretário da Agricultura. Desejo 
que S. Ex." -declare se considera o Dr. 
Rafael Fernandes ca1J:!Z. direta ou 
indi:etamente, pessoal ou po!ltica
mente. de qualquer deslize na sua Vl.
da pubiica ou .1a sua vida particular-

O Sr. Dioclécio Duarte - V. Ex.a 
não pode negar que o Sr. Ademir Fer
nandes seja sócio da f'rm:.. Fernan
des Cia. e parente próXimo do Sr. Ra
fael Fern!lndes. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Tenho 
vários parentes próximos que são meus 
adversá't'ios polltlcos: não posso ser 
responsável por êles e o Sr. Ademir 
Fernandes não é, nem nunca foi sócio 
da firma referida. 

O Sr. Dioclécio Duarte - O !ato é 
que v. Ex." não pode negar que, real
mente, o Sr. Ademir Fernandes, só· 
cio da firma Fernand-es & Cia., é pri· 
mo legitimo do Sr. Rafael Fe1nandes 
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O SR. JOSJ:: AUGUSTO - Que é 
que V. Ex." chama primo legitimo? 

O Sr. Dioclécio Duarte - . . . de 
quem foram advogados os Srs. Thiers 
da Rocha e Mário Negócio, aliás, cor
religlonarios a c V. Ex.". 

O SR. JOSÉ AUGUSTO- Parece 
que o Sr. Thiers da Rocha mmca !oi 
meu correligionário. 

O Sr. Mota Neto - Correligioná
rio do Sr. Café Filho, que hoje faz 
política em conjunto com V. Ex. a. 

O Sr. Diaclécio Duarte - De ma
neira que iam ser prejudicados pobres 
herdeiros, camponeses humildes, em 
beneficio, realmente, de um grande ca
pitalista, que iria prejudicar, em vir
tude ele interêsses políticos, êsses po
bres herdeiros. 

O Sr. Aluizio Alves - O nobre ora
dor permita um aparte. O Sr. Depu
tado Dioclécio Duarte foi solicitado 
por V. Ex.• a dar um depoimento sõ
bre a idoneidade pessoa). e politica do 
ex-governador Rafael Fernandes, que 
o teve como Secretârio. Não o fez 
ainda, e desejamos ouvi-lo. 

O Sr. Café Filho - V. Ex.• dá li
cença para um aparte? 

O SR. JOSll: AUGUSTO - Com 
muito prazer. 

O Sr. Café Filho- o nobre Depu
tado Dioclêcio Duarte acaba de citar 
o nome do Dr. Thiers Raeha. Pois 
bem, o Dr. Thiers Rocha, em telegra
ma a mim dirigiéio e agora recebido, 
diz o seguinte: "Tenho acompanhado 
máximo interêsse sua atuação desas
sombrada sôbre dação Presidente Re
pública sobrinhos Maria Gomes do 
O. Muitos dêsses privilegiados são mi
lionários. Thiers Rocha." 

O Sr. Mo ta Neto - Solicito de V. 
Ex. a a prova de. que algum sobrinho 
de Maria do O. seja milloná.rio. 

O Sr. Café Filho - E' o Doutor 
Thiers Rocha quem o está dizendo. 

O Sr. Mota Neto - E' mentirosa 
essa afirmativa; é duplamente men
tirosa. Renunciarei a meu mandato 

· se ficar provado que algum sobrinho 
de Maria Gomes do O' é milionário. 

O Sr. Dioclécio Duarte - O Dou
tor Thiers nocha é advogado dos her
deiros. 

O Sr. Mota Neto- E', repito, men
tirosa a alegação. <Trocam-se outros 
apartes). 

O Sr. Aluisio Alves - Já agora. não 
serve o depoimento do Sr. Thiers 
Rocha, antes referido pelo deputado 
Dloclé-::!o Duarte. 

O SR. JOSJ:: AUGUSTO - Agora, 
.sr. Presidente, a resposta a êsses dois 

deputados que são formados em di
reito. 

O Sr. Aluisio Alves- V. Ex,.. per
dõe. Mas a pergunta de V. Ex". ao 
Sr. Deputado Dioclécio Duarte a res
peito do ex-governador Rafael Fer
nandes, ficou sem resposta. E dese
jamos ouví-lo, porque a acusação foi 
feita àquele .ex-govemador do Rio 
Grande do Norte. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Agora 
a resposta aos dois juristas, que não 
querem ouvi-la. A resposta é esta: 
tratava-se de uma sucessão. Pelas leis 
civis em vigor, os sobrinhos não eram 
herdeiros. O falecimento ocorreu em 
1939. Os bens foram incorporados ao 
patrimonio aa Nação e levados a 
hasta pública perante a qual o Se
nhor Aldemir Fernandes os adiquiriu. 
Oncte.a._desonestldade, onde a injuri
dicidade, onde o atentado ao direito? 
E' o que quisera que me respondessem 
os dois juristas. 

O Sr. Mota Neto- O Ministério da 
Fazenda anulou. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Pouco 
importa que tenha anulado. Ainda 
melhor, porque passou a ser patrimô
nio da Nação e esta é que foi lemda. 

O Sr. Fernando Nóbrega - Dese
jaria que o nobre Deputado Sr. Dio
clécio Duarte. ou o ilustre colega Se
nhor Mata Neto, explicasse se o Mi
nistério da Fazenda mandou anular 
uma praça pública, ou melhor, se o 
Ministério da Fazenda fêz qualquer 
intervenção na justiça do Rio Grande 
do Norte. · 

O Sr. Mota Neto- Mandou anular, 
po.- defeito·. 

O Sr. Ernani Sátiro - Mas não 
podia. Só o Poder Judiciário era 
competente para isso. 

O SR. JOSll: AUGUSTO - O as
pecto jurídico, já se viu, é indefen
sável. 

Agora,. o aspecto político. 
Quando estive em Mossoró, há pou

co mais de um més, lá o chefe do 
P.S.D. assegurava a êsses pretensos 
herdeiros que tinha fôrça para anular 
a hasta· publica. Assegu_"'B.va, afirma
mava e provou, ou melhor, comprovou, 
em telegrama ontem endereçado a 
seus correligionários de Mossoró. Aqui 
e:stá o telegrama por êle passado, que 
recebi de 12., retransm!tido pelo Se
nhor Vingt ·Rosado: 

"Café discursou na Assembléia 
condenando doação feita pelo Pre
sidente Dutra aos sobrinhos Maria 
Gomes do 0', defendendo lnterês-
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ses capitalismo de Mossorô, con
tra mesmos herdeiros. Pasmem 
os operários e especialmente os 
sobrinhos de Maria Gomes do O' 
e os que se dizem contemplados 
pelo decreto do Presidente Dutra. 
ante mais essa "ursada" do Se
nhor João Café, que deixou de 
ser o defensor dos pobres para 
se colocar ao lado dos ricos. A ti- -
tude Café não produzirá resul
tado algum contra direitos e in
teresses nossos amigos. Assinado. 
Motinha. Com abraços, aqui ter
mino a retransmissão. Vingt Ro
sado." 

O Sr. Mote Neto - V Ex." pode
ria dizer-me de quem é o telegrama? 

O SR. JOSf: AUGUSTO - E' do 
sr. Vingt Rosado, que me retrans
mite o telegrama passado por Vossa 
Excelência para lã. 

O Sr. Mota Neto - E' mentiroso o 
telegrsma. A propósito quero ler pal:l.
v:ras do Sr. Jore Augusto publicadss 
na "A Razão" do dia 8 de j::meiro 
de 1937. 

(Trocam-se vá:-ios apartes. O 
Sr. Presidente jazendo soar insis
tentemente os tímpanos reclanw 
atenção.) 

O Sr. Mota Neto - V. Ex.• permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - A Vossa 
~lência permito tudo. 

O Sr. Mota Neto - Vou ler o tre-
cho publicado na "A Razão'': 

· "0 Sr _ Café Filho é a ·princi
pal fonte de tôdas as desventuras 
que têm caído sôbre nossa terra 
e cujo ódio constitui motivo de 
legitimo orgulho paxa mim". 

E' dessa maneira que age o Senhor 
José Augusto. No Rio Grande do 

Norte faz-se amigo dos pobres e ,squi 
ooloca-se ao la.do dos plutocr:J.tas. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Tanto 
não estou ao lado dos plutocratas que 
não est,ou ao lado· de V Ex.a. 

(Troectm-se múltiplos aparte>. 
O Sr. ?residente fazendo soar os 
tlmpanos reclama. novamente aten
ção dos Senhore" Representantes.> 

O SR. JOS:f: AUGUSTO - Pergun
to. ainda. uma vez: que têm mlnha.s 
<!esavenças passadas com o Deput:tdo 
Café Filho em relação ao caso dos 
herdeiros de Maria do O'? 

o Sr. Luiz Viana --Nem V. Ex." 
nem o Deputado Café Filho são so
brinhos dela. 

O Sr. Mata Neto - Muito menos eu. 
O SR. JOSÉ AU<.>USTO - E tanto 

não estou com os plutocratas, que não 
estou cem o Sr. Mota Neto. 

r Trocam-se vários apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Lemt:o ao ncb:re orador que seu tem
po está prestes a findar-se. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Senho
res Representantes, adverte-me o no
bre Sr. Presic!ent", que meu tempo 
estâ a findar-se. • 

Ainda teria outros assuntos a ex:t
minar, inclusive o da estrada de ferro 
de Mossoró. 

O Sr. Dioclecio Duarte - Ouço V. 
Ex.n com grande i>!'~Z~!' ... 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Não 
parece. 

O Sr. Dioclecio Duarte - ... c terei 
oportunidade de responder " destruir 
os argumentos ele V. Ex.n. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Não 
destruirá nenhum. 

Se V. Ex. a rcsc::rndzr con'lo o fêz 
nn questão do pariam~ntari~mo, pondo 
na minha bõca a afirmação que :::tui 
Barbosa era parl<~mentarista quando 
nunca tal coisa disse; pondo na mi
nha bôca P declaração de que, em 1891, 
os parlamentaristas não falavam na 
Assembléia Constituinte, quando nunc;t 
disse tal; se V. Ex." responder da 
maneira por que o fêz da interpel:J.. 
ção sõbre o Sr. Rafael Fernandes, 
de referência ao caso Aldemir Fer
nandes, que nada tem com êle -
então não responderá nem destruini 
coisa alguma! 

O Sr. Dioclecio Duarte- V. Ex." de
clarou que nenhum parente, nem pró
Ximo nem remoto do Sr. Rafael Fer
nandes tinha interêsse no caso e eu 
fiz sentir que o Sr. Aldem.ir Fernan
des era primo do Sr. Rafael Fe:nan
des. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Não o 
declarei. Em primeiro lugar. o Senhor 

· Aldcmil· Fernandes não é primo legi
timo do ST. Rafael Fernandes; em 
segundo, afirmo que ninguém ligs.do 
à firma Fem::mdes & Cia. tinha qual
quer coisa a ve::- com a herança de 
Maria do ó. 

( Trocam->e vãrios apartes. O 
Sr. Presidente reclama atenção.) 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Essa 
questão de plutocratas é conversa que 
não sei '8. que veio. 

o Sr. Dioclecio Duarte - São pa
rentes ou não? 
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O SR. JOSf: AUGUSTO - O que 
houve foi hasta-pública e. em hasta 
pública, nã.o se quer saber se se trata 
de plutocrata ou não. 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao 
nobre orador qu~ seu tempo es~~ 
findo. 

O SR. ALVES PALMA <pela. or
dewl.) - Sr. Pre>;C!ente, cêdo me:u 
t&npo ao nobre Representante, Sr. 
José Augusto. <Muito 'bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Tendo o 
Sr. Representante Alves Palma ce
dido o tempo de sua inscrição ao ora
dor, continua S. Ex .... o Sr. Repre
sentante José Augusto, com a pala
vra. 

O SR.'JOSÉ AUGUSTO- Agraae
ço a gentileza do cobre colega. 

· O Sr. Dioclécio Duarte - Assim, 
s&á. melhor, pOO"que dessa forma tal
V€f:, ainda hoje, tenha oportunida
de de responder ao nobre orador. 

O SR. JOS:B AUGUSTO - Seja ou 
não plutocrata o Sr. Aldemir Fernan
des, eu o considero um conterrâneo 
dignfssimo. O que houve, foi hasta 
pública. Se esta, conforme o depoi
mento dêsse Deputado, já estava nula, 

··entendo então que nada havia mai<; 
no caso, senão bens da União, e so
mente bens da União. 

Não cabia, portanto, a exploração <le 
que pretendiamos def-ender plutocra
tas. O Sr. D!oclécio Duarte foi o li
der da Assembléia, qúãndo eu era ge>· 
vern&dor do Estado. S. Ex. • era di
retor do órgão do meu partido e eu 
chefe dêsse partido ... 

O Sr. Dioclécio Duarte - E V. Ex.a 
teve em mim um dos companheiros 
mais ded!cadoo. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - . . . e 
sua S. Ex. u sabe muitp bem que estas 
mãos nunca se azinhavraram. 

Não defendo plutocratas, mas a vida 
e a honra politica da minha terra, que 
sempre foram di;:nas. : 

Agora, Sr. Presidente, o caso da 
Estrada de Ferro de Mossoró. Va.mo.; 
esmiuçá-lo. 

O Sr. Rui Santos - Vamos ouvir 
V. Ex.• com o máximo prazer. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Assunto, 
aliás, que nós dois conhecemos muito 
bem. 

O SR. JOS:Jl: AUGUSTO - Conhe
ço-o profundamente, porque, construt
da a Estrada de Ferro Mossoró por 
concessão do grande governador que 
foi Alberto Maranhão, para seu pros-

segu!m:ento trabalhei tõdas as horas 
com aquêle devotamento pelo bem 
público que sempre caracterizou a 
minha ação na vida do Rio Grande do 
Norte. 

O Sr. Diocléeío Duarte - Como 
também a minh:J. atuaçãc e a ela. vá
rios Representantes do Rio Grande 
do Norte. 

O SR. JOSll: AUGUSTO - Exata
mente. 

A Estrada d~ Ferro Mossoró é di
rigida por Vicente Sabóia Filho ca
sado com pessoa de minha fa.m.ílÍ.a -
uma prima. 

O Sr. Mola Neto - O corond s::~.
bóia Filllo, que é o superintendente da 
Esctrada de Ferro Mosso:ó, há mais 
de um ano está residindo em F-orta
leza e é sócio g'!!rente da firma Mos
soró Comercial Limitada sem filial 
naquela capital. Logo, ahandonou a 
Estrada e os seus problemas. 

O .. .S:P.. JOSJ;: AUGUSTO - Estive, 
hoje, com o Dr. Adolfo Moreira, en
genheiro nomeado pelo Ministro da 
Viação pa.ra examinar a situação da 
Estrada de Ferro Mossoró. e dêle ouvi, 
esta tarde, na Colombo, achando-se 
presente o Sr. deput&do Osvaldo 
Studart, que não era possível encon
trar administrador mais digno, mais 
vigilante, ma1s decente, mais probo e 
mais competente para a direçã.o de 
uma via férrea do Brasil. :&se o de
p~imento do re:presentante do go
verno. 

O Sr: . .l'r!ota Neto - Quem está na 
direção da Estrada de Ferro é o filho 
do Sr. Sabóia - Eduardo. 

O SR. JOSll: AUGUSTO - Mas 
porque ésse anúgo, Vicente Sabóia F'i~ 
lho, se haja ligado a mim por laços 
de família e porque meus adver:;ã.:rics 
passaram a imaginar que êle lã es
tava a fazer política, aqu! se !êz a 
denúncia contra sua administração. 

O ne>lrn! Senador pelo Rio Grande 
do Norte, Sr. Georg!no Avelino, du
rante a camp=ha passada, endereçou 
ao Sr. &bóia Filho telegrama em que 
lhe exprobava as atividades politicas. 
Não tenho em mãos ésse telegra.ma, = trouxe em pública-forma, devi
damente legaliZada, a resposta dada 
pelo Sr. Sabóia Filho ao S::. Georgl.no 
Avelino. 

E' esta: 
"Excelentissimo Senhor Inter

ventor Federal Natal (RGN) • Re
gressando de Fortaleza aoll.de ful 
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objeto serviço vg só agora tomei 
conhecimento telegrama em que 
Vossa Excelência faz acerbas cen
suras Administração esta Estrada 
e pretende vg sob expressa amear:a 
de utilização posterior de todos os 
meios alcance Govêrno vg coibir 
~u;postas perseguições políticas es
tariam sendo exercidas contra 
aspas os funcionários que no curso 
da ;presente campanha eleitoral 
estão assumindo posição favorável 
d política do Presidente Vargas e 
ao Partido Social Democrático de 
que o eminente brasileiro é o Pre
~idente de Honra aspas pt Agra
decendo antes de tudo a honra 
da amisade com que Vossa Ex
celência distinguiu a família de 
que sou um dos membros de me
nor projeção e ~- conside:r::.vão à 
Emprêsa que me tem como um 
dos seus dirigentes vg peço venia 
para vg pel:J.s razões invocadas vg 
expor Vossa Excelência o seguinte 
biponto primeiro traço E' total
mente destituída de veracidade a 
informação que foi dada a Vossa 
Excelência de que Lauro Fernan
des Pamplona (era o denuncian
te) depusera Delegacia de Poli
cia dizendo ser perseguido pelo 
diretor Estrada por haver mani
festado preferências politicas que 
não me teriam agradado pt O que 
existe na referida Delegacia é sô
mente um oficio desta Estrada vg 
assinado aliãs pelo contador vg 
meu substituto eventual ;g repre
sentando contra mesmo individuo 
que se acha afastado temporà.ria
mente do serviço por lhe haver 
sido imputada a autoria de :nn 
furto pt Segundo traço meu pas
sado vg todo êle voltado ao int.e
rêsse da coisa pública sem qual
quer aspiração ordem polftica vg 
credencia-me a afirmar sem re
ceio que a acusa.ção que me fez 
ou fizeram influentes correligio
nários de Vossa Excelência não 
passa de um expediente polftico 
pou~o recomendável vg apanágio 
de mescrupulosos vg digno só do 
próprio Lauro Fernandes vg dócil 
instrumento de tão indecoroso 
processo pt Terceiro traço Como 

__ diretor gerente desta Estrada F.:r
ro tenho sabido pautar meus atos 
dentro do maior respeito à liber
dade de conciéncia dos meus ~u
bordinados vg prerrogativa ele
mentar de todo homem livre vg 
cada vez mais assegurada recen~~ 
Lei Eleitoral emanada Chefe Na
~ão a quem Vossa. Excelência em 

boa hora faz sentir pertencer a 
Presidência de Honra do Partido 
Social Democrático pt Ilustrando 
ainda minha afirmação posso ~~
tar dentre outros Raimundo Ru
bira da Luz advogado da Estrada 
e membro proeminente do partid;;, 
de Vossa Excelência nesta ci
dade vg bem como Irineu Wan
derley dos Santos vg contador da 
mesma Estrada e filiado também 
ao citado partido os quais melhor 
que ninguem poderão dizer a Vos
sa Excelência de como tem proce
dido nesta e noutras campanhas 
políticas o modesto atual diretor 
gerente da Companhia Estrada de 
Ferro de Mossoró pt Atenciosas 
saudações Vicente Carlos de Sa
boya Filho Diretor Gerente Com
panhia Estrada de Ferro de Mos
soró - V. C. Saboya Filho". 

O Sr. Georgino Avelino - V. Bx.3 

permite um aparte? 
O SR. JOSE' AUGUSTO - Com 

mui to prazer. 
O Sr. Georgino Avelino - Passei o 

telegrama ao Diretor da Estrada, em 
virtude de reclamações recebidas de 
seus funcionários e operários; mas V. 
Ex.3 verá em que têrmos cortezes e 
amistosos o redigi, como fàcilmente se 
depreende da resposta. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - E V. 
Ex.3 sabe muito bem que assim pro
cedem os homens bem educados. Po
demos divergir e combater-nós sem ser 
preciso descer a in<ultos, que só podem 
partir daqueles q u~ não tendo inteli
gência, a suprem com o desafOro, com 
a descompostura, que pode atingir a 
todo mundo, mer.os a um homem co
mo eu, de passado limpo, inatacá.vel. 
(Muito bem. Palmas). 

Contradizendo a afirmação do Se
nhor Representante Georgino Av'!.
lino, em que se referia à feição poli
tica do caso, há o depoimento dos 
correliT.onários de S. Ex.a lL'll dos 
quais, o Dr. Aderson Dutra, dcs mais 
influentes chefes do Partido Social 
Democrático, no interior do Estado. 
relata ao Sr. Sabóia Filho, que o 
denunciante Lauro Fernandes era 
funcionário relápso e desonesto, e. 
uind:J. que se fêz um inquérito, nada 
se apurando das atividades pollticas 
de Vicente Sabóia' Filho. oue honra. 
não ~õmente a grande famil!a Sabóia, 
do Ceará, come as atividades e o tra
balho construtor e fecundo daquêles 
que, com o ~oncessionário da Estrada, 
Cel. Vicente Sabóia. à frente, ajuda
ram, construindo a Estrada de Ferro 
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Mossoró, a realizar a grandeza eco
nômica e a prosperidade do nosso 
qUC'ri::!o Rio Grail.de do Norte. 

Assim, se a medida f o! pleiteada por· 
motivos políticos, ela não pode deixar 
de mere-cer a condenação de um ho
mem público, como eu. 

O Sr. Mota Neto- V. Ex.a permite 
um aparte? 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Pois 
não. 

O Sr. Mota Neto- No tocante à in
tervenção na Estrada de Ferro Mos
soró, devo declarar que uma das cau
sas determinantes foi a denúncia fei
ta por diversos trabalhadores e funcio
nários, ao Ministério do Trabalho. O 
Delegado do Ministério, sediado em 
Natal, para lá se transportou, verifi
cando que o Sr. Vicente Sabóia Filho, 
no aw da admissão de qualquer fun
cionário, dava-lhe para assinar um ofí
cio. no qual era pedida a demissão 
sem data, antecipadamente. Consta
tou, também, que a Estrada passou 
nove anos sem do.: férias,· co mo res
pectivo pagam~nto. aos seus servido
res. )l:ste um dos motivos mais fortes 
da intervenção. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Não 
ll isso nos "consideranda". Quer di
zer que V. Ex.• andou na cozinha do 
assunto ... 

O Sr. Mota Neto - Isso foi cons
tatado e registrado no Relató:-io. tan
to que quando o Delegado Regional do 
Trabalho chegou a Mossoró~ o Diretor 
da Estrada mandou pagar dois anos 
de férias. Também a administração 
era faciosa. benef!dando, com priori
dade nos transpor~es, as firmas 11-
gadas ao seu Sup~rintendente. 

O Sr. Aluízio Alves - Não coJJstan
do as afirmações do Sr. Representante 
Meta Neto nos consiãeranda do Decreto 
e tendo S. Ex."' conheciinento dêsses 
detalhes, está demc.nstrando que foi S. 
Ex." quem promoveu a inte;:venção. 

O SR. JOS'E AUGUSTO - O de
poimento do deputado Mota Neto 
confirma a feição política do caso. 
N'ls consideran.da. do decreto nada 
consta a respeito e no entanto, S. 
Ex. a con."lece ésse detalhe. 

O Sr. Mota Neto - Conheço bem, 
porque sou filho de },tossoró. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Nõ.o 
sou de Mossoró mas lá t~nho seni
ços grandes, como por exemplo, a 
criação do seu Grupo Escolar. 

O Sr. Mola Neto - Não nego. 

O SR. JOSll: AUGUSTO - V. 
Ex. a conhece o Dr. Aderson Dutra? 

O Sr. Mota Neto - Não estou fa
zendo acusação ao Sr. Saboia Filho; 
:.o contrário digo que um dos motivos 
para a encam:pação 'roi êsse. ' 

O Sr. Amando Fontes - :t:sse mo
tivo não está expresso no decreto do 
govêrno. 

Sr. .Meta Neto - O decreto fala 
na situação dos trabalhadores e tam
bém no desgast~ do material rodan
te. 

O Sr. .4./Uizio Alt•es - Isso ocorre 
em tôdas as estradas de ferro do 
Brasil. 

O Sr. Mota Neto - Há na estrada 
funcionários com 29 anos de serviço 
percebendo salários de 280 cn1zei.ros 
mensais e a diretoria, por ser arren
datária da estrada, nunca féz ma
joração de sal:i.rics. Ainda mais, re
tarda os pagamentos com o propó
si~- .e;t:npréstimos, por terceiros, de 
numerário com juros de 10 % ao 
mé!s. Esta é 2. verdade. 

O Sr. José Bonifácio - Eln Mi
nas ainda ~e paga 150 cruzeiros a 
um empregado de estrada. 

o Sr .. Mota Neto - Um êrro não 
justifica outro. Que se faça a inter- · 
venção também nessas estradas. 

(Trocam-se apartes.) 

O SR. JOS:f: AUGUSTO __:. O no
bre cteputado nem sequer conhece um 
dos chefP.s do seu partido. Diz o Dr. 
Aderson Dutra: 

"Acabo chegar Patú tomei co
nhechnento fata Lauro Fernan
des Pam.plona respeito persegui
ções politicas teriam ocorrido Ad
ministração Estrada de Ferro co
mo conhecedor caráter referido 
Lauro desde 1943. quando mesmo 
foi meu subordinado na- Comissão 
Administrativa-Encaminhamento 
Trabalhadores para Amazôn.ia 
cumpre me esclarecer presado 
amigo declarações tal individuo 
não si\o de merecer qualquer 
consideração podendo ainda afir
mar Dlrctcr Gerente Estrada Fer
ro !':! minha zen:-. não tem exer
cido P.té hoje qualquer pressão 
ou perseguição política seus su
bordinados''_ 

O Sr. Díoclécío Dua·rte - E' do
cumemu de 1943. 

O S2. JOSÉ AUGUSTO O 
nobre deputado. por um processo 
mental que n:1o explico bem, porque 
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não sou dado a estudos de psicologia, 
cost=a sempre trocar os argumen
tos e os fatos. Eu não disse que o 
doc=ento é de 43. Declarei, lendo 
aqui o depoimento do Sr. Aderson . 
Dutra, que êste conhece o denunciante 
desde 1943. O documento, porém, é 
de 14 de setembro ele 1945. 

Pergunto ainda um'l. vez: Os no
bres deputados conhecem o Dr. Ader
son Dutra? 

O Sr. Dioclécio Duarte - Conhe
ço-o muito bem. Tenho grande n,d
miração por S. Ex?. 

O SR. JOS!l: AUGUSTO 
~le e capaz de mentir? 

O Sr. Dioclécio Duarte - Não, pelo 
contrário. 

O SR. JOS!l: AUGUSTO 
Está certo. Eis aí a situação política 
do Rio Grande do Norte. Posso falar 
porque conheço todos. Não é impune
mente que se passa 40 anos na vida 
pública e que, tendo passado por to
dos os cargos públicos, até chegar, aos 
mais altos. ppssa dos 60 anos de ida
de com a mesma simplicidade, com a 
mesma !mal:ulada pobreza, com a mes
ma modest!a, com o mesmo dsvota
mento pelo bem de seus conterrâneos, 
e mais do que isso, com a mesma sim
patia afetuosa da sua gente, que nun
ca lhe faltou em hora alguma; e nes
ta mais do que nas outras, está a 
seu lado, fortalecendo-o na defes'l 
dos ideais democráticos. Porque. SP.
nhores, queiram ou não queiram os 
meus adversários, os quais, quase to
dos, jé. fcram meus fervorosos correli
gionários, sou, no Brasil, um dos mais 
constantes, dos mais vigilantes e dos 
mais dedicados defensores da Demoora
cia. (lltuito bem. Palnias.) 

O Sr. Lino Machado - V. Excia. 
é um símbolo de honradez r Apoia
dos.) 

O Sr. Otávio .1~anpabeira - Muito 
bem. 

o Sr. Georgino Avelino - Ninguém 
mais do que el! pode dar depoimento 
sôbre o valor e a vida pública do ora
dor. mas, quanto ao combate pela de
mocracia em nossa terra, acredito que 
todos nó3 estejamos empenha.dos com 
o .nt~s:no :1rdor e o ltlesmo ideaL 

O Sr. Aldemar Rocha - Ag9ra ... 

O SR. JOS~ AUGUSTO 
Acredito. e nada disse em sentido con
trário. Apenas quero aqui a.ii::mar, 
mais uma vez, que o clima politil:O que 
se está criando nc 'Rio Grande do Nor
te através as autoridades policiais -

e desejo citar nominalment-e duas: o;; 
Delegados de Mossoró e de Goianinha, 
conforme testemunho que recebi de fi
guras como o Coronel Agcnor Lima, 
irmão do Dr. Antônio Bento de Araú
jo Lima, muito conhecido na imprensa. 
do Rio de Janeiro, redator do "Diá
rio C::rioca", e aqui!le como êste, ho
mem de honra como os que mais o se
jam, em relação à Goianinha; e o Co
ror.el Antônio Germ2.no da Silveira, 
patriarca sertanejo de Luis Gomes, 
que é uma velha tradição de probidade 

--e ciVismo; êsse clima, que se está cri
ando Já, não é, realmente, o clima da 
democracia de que necessitamos para 
ajudar, após tantos anos de ausência 
de instituições liberais, a reconstruir 
o Brasil sôbre ba~2s que sejam real
m,entes democráticas. 

O Sr. Aluisio Alves - Quero dar ()U

tro denoimento: o JuiZ de Direito de 
Pau dês Ferros, aliás cunhado do Se
cretário Geral do Estado e filho do 
Chefe do Partido Social Democrático 
naquele Município, dirigiu-se ante
ontem w Tribunal Eleitoral do Rio 
Grande do Norte, dizendo que o alis
tamento estava. sendo perturbado pelas 
ameaças da pclicia feitas ao eleitorado 
livre. O Tribunal Regional Eleitoral 
já distribuiu o ·assunto ao Relator, 
Desembargador Virgílio D'>.-ntas. Rece
bi telegrama a respeito. 

O Sr. Fernando Nóbrega - Quer 
dizer q_ue _lQ Rio Grande do Norte não 
é a o;Jo~ição qu:: está iaz:-!n:lc pres
são ... 

O S?.. JOSE' AUGUSTO- S::nhor 
Presidente. adv,=rsário dD Sr. Gene
ral Gaspar Dutra na campanha polí
tica que se encerroa a. 2 de dezembro) 
meus votos de patr!ot:., e republicano 
são pars. que S. Ex.a consiga cstenã<:r 
sua ação pacificadora a todos os Esta
dos do Brasil (muito bem> e possa. 
serenados os ânimos. sooitadas :~s oai
xões, arredados :>s fatôres de nerhzr
bação e de desordem, criar un1 clima 
de paz e de tranqü;'iidade, único sob v 
qual se pode construh· o cdifi~io da 
democracia brasile:ra. <Muito bem.) 

De minhs. parte e e:::t no!:le da. 
União D::moc:rát" ca Nacional. no Rio 
Grand,e do Norte. qaero aqui de1:larar 
que ~xp:robarei, co~1 ::t n1e:sma veemên
cla, com o mesmo vit;or, com o mes
mo ímpeto, o procediment-o ãe qual
quer partidário m::u que, po::-vemura, 
se af:-.st.e dessa lL'lha õe rcspei~o de
vido aos nossos ad7·::rsários 

Gov&!':1o que !u! durante qu:H!o !lllOS 
em mbha terra, Sel b~m que junt-o aos 
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governos se formam, muitas vêze:;, 
grupos interessados em desvia.r do 
bom ca.m~nho a. vista. e a a.ç&o dos go
vernantes. 

Que D:us inspire o Sr. Gaspar Du
tra e que s. Ex.• não dando ouvidos 
aos que, porventura, procurem escon
der de seu exame a verdade dos fatos 
e acontecimentos, veja sempre, vi
smdo o futurc do Brasiil, a es
trada da liberdade, porque só esta 
conduzi-lo-á à dignificação de seu 
Govêmo e de nossa Pátria. <Muito 
bem. Muito bem. Palmas. O orador 
é vioomente cumprimentado) . 

co Sr. Alves Palma cedeu ao 
orador o tempo da sua inscriçáo.) 

O Sr. Presidente: - Está finda 
a hora da sessão; Vou levantá-la, 
designando para a de terça-feira, dia 
30 de julho, a ser,-uinte: 

ORDEM DO DIA 

MATÉRIA CONf:nTUCIONAL 

Deixaram de comparecer 68 Se
Jwres Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Leopoldo Peres. 

Pará: 
l!agalhães Barata. 

Maranhão: 
Luiz Carvalho. 

Pia ui: 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
Jl'rota Gentil. 
.Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
José Varela. 
Talfredo Gurgel. 

Pernambuco: 
Oscar Carneiro .. · 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
A!onso de Carvalho. 

Bahia: 

Lauro de Freitas . 
.A.loisio de Castro. 
R.egis Pacheco. 
~reiros Falcão. 

Espírito Santo: 
Henrique de Novais. 
Eurico Sales. 
Asdrubal Soares. 

Rio de Janeiro: 
Amaral Peixe to . 
Carlos Pinto 
Paulo Fernandes. 
Heitor Coi!Pt. 
Bastos Tavares. 

Minas Gerais: 
L e vindo Coelho. 
Pedro Dutra. 
Duque de Mesquita. 
Cristiano Mach.ado. 
Rodrigues Pereira. 
Lair Tostes. 

São Paulo: 
Gofredo Teles .. 
César Costa. 
Martins Filho. 
Lopes Ferraz. 
Joãoabdala.. 
Sampaio Vida!. 

Goiás: 

Diogenes Magalhães. 
Galena Paranhos. 

Mato Grosso: 
Argemiro Flalho. 

Paraná: 
Roberto Glasser. 
Munhoz de Melo. 

Santa Catarina: 

Altamiro Guimarães. 
Rogério Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseat. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacio116i 

-Pia. ui: 

Coelho Rodrigues. 
Paraiba: 

Osmar .ll:quino. 

Pernambuco: 
.Joiio Cleo!as. 



Sergipe; 

Walter Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 

Dantas Júnior. 
Minas Gerais: 

Monteiro de castro. 
São Paulo: 

Mário Masa.gão. 
Paulo Nogueira. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Ct~nha. 

Partida Trabalhista Brasiíeiro 

Minas Gerais: 
Leri Santos. 
Ezequiel Mendes. 
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São Pa.u.Lo: 

Hugo Borghi. 
Gua.raci Silveira. 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Partido Popull!.r Sindicalista 

Pa.râ: 

Deodoro Mendonça. 
Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Partido Democráta Cristão 

São Pa·ulo: 
Manuel Vitor. 

Levan~se a sessoo às 18 horas. 



114." Sessão, em 30 de Juiho de 1946 

PRESID:e:N'CL'\. DO SR. MELO VIANA, PRESIDENTE 

As 14 horas, compareceram os Se
nhores: 

Partido Social Democrtitico 

Acre: 
Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Maranhão: 
Crepori Franco. 

Pia ui: 
Renault Leite. 
Areia Leão. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. -

Rio Grande do Norte: 
Georgino Avelino. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
Ja.Ildui Carneiro. 
José J ofill. 

Pernambuco: 
Etelvino Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Gercino Pontes. 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 
José Maria. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Vieira de Melo. 
Altamira.ndo Requião. 
Próis da Mata. 

Rio de Janeiro: 
Carlos Pinto. 
Heitor Collet. 

Minas Gerais: 
Melo Viana. 
Duque de Mesquita. 
Wellington Brandão. 
José--Alklnim. 
Alfredo Sá.·· 

São Paulo: 
Antônio Feliciano. 
Horácio Lafer. 
Honório Monteiro. 

Goiás: 
Pedro Ludovico. 
Guilherme Xavier. 

Paraná: 
Roberto Glasser. 
Lauro Lopes. 
Aramis Ataide. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 
Otacflio Costa. 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 
Daniel Fáraco. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Nico!au Vergueiro. 

Untiio Democrática Nacional 
Amazonas: 

Sever1ano Nunes. 
Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epílogo Camnos. 

Pia ui: 
Matias OllinDio. 
Adelmar Roch'\. 

ceará· 
Paulo Sarasate. 
Gentil Barreira. 

Rio Grande do Norte: 
Aluisio A!vés. 



Para!ba: 
Vergniaud Wanderley. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro. 

Bahia: 
.Juraci Magalhães. 
otávio Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Nestor Luarte. 
Alberico Frae:a. 

Espirito Santo: 
Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 
·Hermes Lima. 
.Jurandir Pires. 

Rio de J~neiro. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
.Lícurgo LeitP.. 

São Paulo: 
Mário Masagão. 
Romeu Lourencão. 

·Plínio Barreto. 
·Aureliano Leite. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 

•;J)Olor de- Andrade. 
·Agrícola de Barros. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Baeta .Neves. 
Barreto Pinto. 

São Paulo: 
Pedroso .Júnior. 

· Gua..-ra.ci Silveira. 
Paraná: 

.Melo Braga. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 

·'Bahia: 
Carlos Marighela. 
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Distrito :Federal: 
Maurício Grabols. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva . 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
Jorge Amado. 

Partido Repu.õlica.no 

Minas Gerais: 
Jaci Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Felipe Balbi . 

Partido Popular Sindicalista. 

Ceará: 
Alves Linhares. 

Partido Republicano Proyressista 

Rio Grande do Norte: 
Café Filho. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pilla. 

O SR. PRESIDENTE- Achando-se 
presen•.es 98 Senhores RepresG!·.tantes, 
declaro aberta a sessão .. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretário) 
procede à leitura da ata. 

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

Não havendo quem peça a palavra 
sôbre a ata, encerro a sua discussão e 
vou submetê-la a votos. (Pa.u.sa.l 

Está aprovada. 
Passa-s·e à leitura do expediente. 
O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre

tário, servindo como 1.0
) procede à 

. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegrama: 
Do Sr. Diretor da Faculdade de Di

reito do Estado do Paraná. de apôio 
à emenda da bancada parana-ense, re
lativa à reincorporação do Território 
do Iguaçu. -Inteirada. 

Carta: 
Do Sr. Euvalào Lodi, comunicando 

_sua partida para a Europa, como de-
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legado junto à Conferêncta~ da Paz. 
-Inteirada. 

Avisos: 

Do Sr. Mi.llistro da Fazenda, agra
decendo à Assembléia a designação 
dos Srs. Deputados para participa
rem dos estudos e debates, relac!onados 
com a política da borracha. - Intei
rada. 

Do Sr. Ministro da Justiça, trans
mitindo as informações solicitadas pelo 
Deputado Rui Santos no Requerimen
to n.0 97, de 1946, relativamente ao 
"Departamento Nacional de Informa
ções". - Ao requerente. 

Do Sr. Ministro da Guerra, nos se
guintes têrmos: 

. AVISO N.0 932/5 - Em 25-7-1!}46 

Excelentissimo Senhor Presidente eis 
Assembléia Nacional Constituinte: 

1. Com o Oficio n.0 367, de 29 de 
maio último, Vossa Excelência solicita 
providências no sentido de serem pres
tadas illl!ormações a respeito de um 
requerimento do Sr. Deputado Erasto 
Gaertner, sôbre normas a serem ado
tadas pelo Serviço de Subsistência do 
Exército, a fim de efetuar compras 
nos centros produtores. 

2. Encaminho a Vossa Excelência 
o Ofício n.0 94, de 26 de junllo p. 
findo, do Presidente da Comissão Cen
tral de Abastecimento. com as infor
mações solicitadas no . citado Oficio 
n.0 367. 

3. Aproveito o ensejo para a apresen
tar a VQssa Excelência meus protes
tos de elevado aprêço e distinta con
sideração. - Góes Monteiro. 

Oficio n.O 94-S/CCA - Do Genera~ 
Diretor cie Intendência do Exército e 
Presidente · da Comissão Central de 
Abastecimento. 

Ao .Exmo. Sr. General Pedro Au
rélio de Góes Monteiro, DP. Ministro 
da Guerra. 

I - Oficio n.0 367, de 29 de maio 
do corrente ano, em que o 1.0 ~cretá
rio da Assembléia Nacional Consti
tuinte solicita providências no sentido 
de serelXl prestadas informações a res
peito da um requerimento do Sr. De
putado Erasto Gaertner, sõbre nor
mas a serem adotadas pelo Serviço 
de Subsistência do Exército para efe
tuar compras nos centros produtor~s. 

!I - Em virtude das meditlas toma
das pelo govêm-o e qu.e já são do co
nhecimento público, o ServiÇO de In
tendência do Exército foi chamado a 
cooperar no abastecimento da popula
ção civil. Os Estabelecimentos d<l 

Subsistência, das 10 Regiões MiliÍla.t'eS, 
são os órgãos de execução dêsse. novo 
reglme, supervisiona.oos pela Comissão 
Central de Abastecimento, no Rio de 
Janeiro. 

m - Vão ser esclarecidos a seguir, 
os quatros pontos que foram objete 
do aludido requerimento: 

1.0 ) - O programa de ação da Sub
sistência Militar é adquirir nos centro.s 
produtores, atlotando as normas co-
muns nas operações de compra e ven
da de gêneros alimentícios; 

2.0
) - As compras serão feitas das 

firmas ata.cadistas do interior e dos 
lavradores diretamente, sempre que 
possível; além dos órgãos do Servi
ço de Intendência do Exército, o pes
soal espelizado do Ministério eis 
Agricultura também está incumbido 
das aquisições diretas nas fontes pro-
dutoras, para entrega dos a.Ttigos com
prados...aos Estabelecimento::; de Sub
sistência. · · ~ ~ 

3.0 ) - O critério do prêço a pagar 
obedece aos imperativos da lei da 
oferta e da procura, sem qualquer 
preocupação de tirar o estimulo, dos 
produtores; . inicialmente, o eovêrno 
pretende manter os preços nos seus 
níveis atuais; depois, se fõr possível, 
fazê-los baixar, em escala. modera<ia, 
visando sempre ~ desencorajar os 
centros de produção espaJ.hados pe-lo 
território nacional; a baixa de prêço 
j)Oderá ser alcançada sem nenhum 
prejuizo ps.ra os legítimos produto
resa; a diminuição dos lucros auferi
dos presentemente pela rêde de in
termediários é o caminho indicado; 

4.0 ) - O critério da compra será 
o da li:berdade de oferta, sem cons
tra~ento para os vendedores, salvo 
o caso df! especulação e sonegação 
dos produtos alimentares indispensá
veis ao consumo interno; em qualquer 
hipótese, porém, as mercadorias serão 
pagas de acõrdo com as cotações ou 
ta.belas da c. C.P. e de sua5 co~ê
neres BOS Estados e Municipios; as 
operações previstas, e·m· linhas gerais, 
asseguram medidas de proteção ao 
produtor, contra a ganância dos es
pecula.dores, que fazem d~>brar o prêço 
dos artigos de alimentação da ori
gem para o consumo. - José Scarcela 
Portela, General, Diretor ID;. D.I.E. e 
Presidente da c. c. A. - Ao recrue
rente. 

Oficio: 
Do Sr. Prefeito do D'.strito Fe

deral, nos seguintes tênnoo: - Ex
celentissimo Senhor Presidente da 
Assembléia Const1tui.nte': 
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Pela leitura do Düírio da: A$sem
bléla de 25 do corrente, tive conhe
elnlento do discurso ali pronunciado, 
aa sessão do dia anterior, por um 
Representante do Distrito Federal, 
-em que se refere à venda do teneno 
compreendido pela rua. do Propósito, 
cuja a.Jlenação à Standard Oil Com
:pany of Bra.zil a.ca.ba. de ser- autori
zada pelo Decreto-lei n.• 9.495, de 
22 de julho do ano corrente. 

Embora. nenhum pedido de infor
mações tenha sido formulado sõbl"e o 
essunto, o alto aprêço que me merece 
essa Assembléia e o meu desejo sl.n-
001"0 de que os atos da atual adminis
tração municipal sejam sempre sub
metidos a amplo debate e à crítie& 
honesta. e construtiva, levam-me a 
me dirigir a V. Ex.a, para presta.T 
sôbre o assunto em foco completos 
esclarecimentos. 

A t=sação ent.Te a Prefeitura do 
Distrito Federal e a Standard Oil 
Company cf Brazil, que deu origem 
a.o Decreto-lei n. • 9. 495, de 22 de 
julho do ano corrente, teve seu ini
cio no r-equerimento daquela Compa
nhia. datado de 3 de setembro de 
1945, e dirigido 3iO então ?refeito 
do Distrito FE:Jieral. Dr. Henrique 
Dod:sworth. 

Nessa petição declarava a Standa.rd 
OiJ Company of Brazil ser propl'ie
ta.r!a, há longa data., do imóvel si
tuado à rua Rivadá.Via Correia nú
meros 81 e 113 e que, em 1938. ad
quirira da Fazenda Nacional o lote 
adjacente, ficando em oonseqüênde 
como proprietária do bloco de terreno 
limitado pelas ruas Rivadávia Cor
reia.. Hannoma, Gamboa e Mortona, 
no qual instalara seus depósito.s de 
óleo e fábrica de graxa. 

tsse bloco de terreno era todavia 
col'tado pela rua do Propósito, ainda 
não edlficada e inteil'amente contida 
dentro doo limites daquela proprie
dade, o que a tomava inadequada à 
condição de logradouro públioo. 

F.·,.r~larecia ainda a Companhia que, 
duratüe a gu~rra, como medida de 
segurança. e para prevenir atos de 
sa-botagem ou mesmo incêndios oc.a
~<mais, o Departamento Federal de 
Segurança Pública L'lte!dttara o trân
sito pelo aludido logradouro. 

Pelas razões acima expostas, reque
reu a Standard Oll Company of Brazil 
() fechamento da Rua do Propósito, 
entre as Ruas da Gambôa e Rivadá.
via Correia, a título de transmissão 
de propriedade e mediante as condi
ções que fóssem estabelecidas por esta 
Prefeitura . 

Encaminhado o pedido da Compa
nhia à Secretaria Geral de Viação e 
Obras para o estudo competente, o 
então Diretor do Departamento de 
Obras, engenheiro Neves da Rocha, 
opinou pela aceitação da proposta, 
afirmando ser o fechamento da rua 
conveniente sob o ponto de vista da 
segurança pública (parecer de 18 de 
setembro de 19~5) . 

Concordando com êsse . parecer, o 
então Secretário Geral ãe Viação e 
Obras tlesta Prefeitura, o ilustre en
genheiro Doutor Edson Passos, atual 
?residente do Clube de Engenharia, 
propôs ao Prefeito Henrique Dods
worth a aceitação da proposta da 
Standard Oi! Company of Brazil, con
forme se vê do seu parecer, abaixô 
transe ri to: 

"Senhor Prefeito. A Standar<i 
on Company of Braz!!, proprte
·târia de grande área de terreno 
na zona Z P, onde tem instalado 
os seus depósitos de óleos a granel 
e fábrica de graxas, adquiriu :l. 
Fazenda Nacional o lote compre
endido entre as Ruas Rivadávia 
Correia, Harmonia, Gambõa e 
Mortona. 

Cortando o terreno em aprêço, 
está contida a Rua do Propósito, 
que o requerente pretende incor
porar à sua propriedade. 

De acôrdo com as plantas ane
xas, ver.fica-se que não há incon
veniente na cessão dêsse logra
douro públjco, sendo esta Secre
taria de parecel' que o fechamentCl 
dêsse logradouro não trás qual
quer inconveniente , não só ao 
trânsito, como também à harmv
nia da quadra em questão. 

Submeto assim, o solicitado à 
apreciação de Vossa Excelência. 
com o parecer favorável, devendo 
sel' ava.lia:ia a área a ser cedida, 
pela Secretaria Geral de Finan
ças, caso Vossa Excelência julgue 
a proposta merecedora de aprova
ção. Em 21 de· Setembro de 1945. 

- Edson Passos, Secretâ.."io Ge
ral" .. 

Como aquéle Secretário tivesse pro
posto a avaliação do terreno mencio
nado, pela Secretaria Geral de Fi
nanças, para que pudesse ser ultimada 
a transação, foi o processo encami
nhado ao Departamento do Patrimô
nio. A Comissão Permanente de De
sapropriação dêste Departamento, em 
laudo de 10-10-945, firmado pelos en
genheiros Manuel Ribeiro de Almeida., 
Otávio M. Mendes e Soter Caio de 
Araújo. avaliou o trecho da Rua do 
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Propósito, pretendido pela Standard 
Oil Company of Brazil, em Cr$· .... 
470.000,00 (quatrocentos e setenta mil 
cruzeiros) . 

Julgada conveniente uma nova ava
liação, foi esta procedida pela Co
missão Especial de Desapropriação 
que, no· seu laudo de 22 de Outubro 
de 1945, assinado pelos doutores Lu.;z . 
Osvaldo Teixeira da Silva, Florentino 
Rizzo e Rafael Paixão e visado pelo 
seu Presidente, o integro Doutor Nel
son de Azevedo Branco, manteve a 
avaliação de Cr$ 470. OOC,OO (quatro
centos e setenta mil cruzeiros) . 

Voltou em seguida o processo à Se
cretaria Geral de Viação e Obrss para 
avaliação das instalações de serviços 
públicos existentes na Rua do Pro
pósito, para que se pudesse exigir da 
adquirente a competente indenizaão. 

Avaliadas em Cr$ 1.345,70 (mil tre
zentos e quarenta e cinco cruzeiros e 
setenta centavos), Cr$ 7. 702,00 (sete 
mil e setecentos e dois cruzei!l"OS), e 
Cr$ 97.093,80 <noventa e sete mil e 
noventa e três cruzéiros e oitenta cen
tavos), as inde:nizaQ(>es deviú.as à Com
panhia da Carris, Luz e Fôrça do 
Ri.o de Janeiro Limita<ia. à Societé 
Anonyme du Gas e a esta Prefeitu
ra, pela ret~rada da rêde de ilumina
ção e csnalização de gás e pela exe
cuçf!o das obras deconentes do fecha
mento da rua, ficou o processo devi
damente instruido para a solução fi
nal. 

Nessas condições, o atual Secretá
rio Geral de Viação e Obras desta 
Prefeitura, Doutor Jacinto Xavier 
Martins, em 11 de Maio do corrente 
ano, opinou pela alienação da ãrea à 
Stan·dard Oi! Compai-Y of Brazil, emi
ti-ndo o seguinte parecer, abaixo trans-
crito: · 

"Senhor Prefeito. Pede a reque
rente - Standard Oil Company 
of Brazil - o fechamento da rua 
do Propósito, no trecho final com
preen-di'Cio pelas ruas da Gambôa 
e Rivadãvia Corl'eia e que lhe se
ja feita cessão da ãrea corres
pondente ao logradouro, mediante 
condições a serem estabelecidas 
pela Prefeitura. · 

Alega para ésse fim que jã é 
possuidora à os terr.enos àa qua
dra interessada e que. com ~o. 
~e evitará o perigo d·e explosões 
e incêndios nos seu.s depósitos d~ 
ól~. · seja por efeit::> de descui'Cic. 
ou seja por ato de sabotagem. 
Menciona. ainà.."· que, dada a na
turzza dos materiais ali em depó-

sito, o trecho da rua mencionado 
esteve fechado durante· a guerra; 
sob vigilância da policia, para S« 
evitada, a~. qualquer possl.bili
dade de incêndio ou de ocorrên
cia. semelhante nos seu.s depósi-
tos. · 

Tendo em vista as informações 
dos órgãos competentes, coniirms. 
esta Secreta-ria o parecer fMorá
vel jã emitido em 21-9-945, desde 
que a proponente efetue o paga
mento corr-espondente ao valor da.
ãrea de investidu.ra e -às despe
sas resultarrtes do fechamento, in
clu.sive canalizaQÕes, etc., tudo· 
conforme informações já presta
das neste processo pelos órgãO& 
competentes. 

Data venia, lembro !llinda a Vos
sa. Excelência que o fechamento 
do logradouro e a a.lieru1ção da 
ã.rea._correspondente dependem de 
autoriz!i:Ção- -do Senhór Presidente 
da Rlepública. " 

Aprovado por mim ésse parecer, f{).i 
submetido ao Excelentissimo Senhor 
Presidente da República o competen
te projeto· de lei que, aprovado por 
Sua Excelência, foi tra-~ormado no 
Decreto-lei número 9.495, de 22 de 
julho ·de 1946. 

Essa longa exposição, Excele:n-tí~
mo Senhor Presidente, v~ou a.penas 
mostrar a simplicidade e absoluta 
normalidade de um processo comum 
e de rotina, que a pai.xão política ten
tou transformar em um escânrlalo ad · 
ministrativo. E' de se lamentar que 
o Deputado, auto:- do discurso, não ti· 
vesse antes p:-ocurado esta Prefeitu
ra. onde amplos e cabais esclareci
mentos lhe seriam apresentados. 

Creio que, se assim fizesse, melhor 
serviria êle à população que o ele
geu, do que dando acolhida a acusa
ções injustas e infund2.das ao gcwê!l"
no da cidade. principalmente quando 
ta~ acusações vão atingir o supremo 
magistrado da Nação. signatário do 
Decreto-lei no qual se p:-etendeu di
visar uma transação lesiva aos inte
rêsses do erã:-io municipal. 

Para terminar, Excelem.iss!mo Se
nhor Presidente, quero resumir o que 
existe. de positivo e real, em tôrno do 
Decreto-lei n.0 9.49~. de 22 de julho 
de 1946: 

a) o fechamento da Rua do Pro
pósito, no ·trecho compreendido entre 
as Ruas Rivadãvia Correia e Gambôa, 
decorreu de u.ma medida de segu.ranca 
pública, evidenciada du.rante a guerra., 
quando o trânsito naquela rua esteve 
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impedido por ordem do Departamento 
Federal de Segurança Pública;_ 

b) a venda do terreno respectivo à 
Standard Oil Company of Brasil já 
estava resdl"Vida dêsde 1945, quando a 
Secretaria Geral de Viação e Obras 
opinara nesse sentido, dependendo a 
última ação da transação apenas da 
avaliação do terreno a ser alienado; 

cl não é exato que a Standard OU 
Company of Brasil tenha ofereddo, em 
qualquer ocasião. a importân<:ia de 
Cr$ 2.000.000,00 <dois milhões de cru
zeiros) , pela cessão do terreno em 
causa. Em sua petição inicial a Com
panhia requereu a transmissão do ter
reno, mediante as condições que fossem 
estipuladas por esta Prefeitura; 

d) o terreno foi avaliado em CrS 
470.000,00 (quatrocentos e setenta mil 
cruzeiros) por duas comissões técnicas 
desta Prefeitura, cujos laudos foram 
emitidos durante a gestão do Prefeito 
Dr. Henrique Dodsworth; · 

e) no preço acima não estão inclui
das as indenizações devidas pela Stan
dard Oil Company pela retirada das 
instalações de luz e gás e obras decor
rentes do fechamento da rua, indeni
zações estas orçadas em Cr$ 106.141,50 
(cento e seis mil e cento e quarenta e 
um cruzeiros e cinqüenta centavos), 
conforme consta do p;oce.oso; 

f) a rua fechada, e cuja alienação 
foi autorizada, não é edificada e o 
trânsito pela mesma oferecia perigo 
iminente à segurança dos transeuntes 
e aos depósitos de óleo mantidos pela 
Standard Oil Company of Brasil, nos 
terrenos marginais; 

gl o fechamento da rua, conforme 
se verifica pelas plantas anexas ao 
processo. nenhuma dificuldade oca
sionará aos moradores das ruas vizi
nhas, que dispõem de outros meios de 
acesso mais- fáceis e sem os perigos já 
assinalados. 

São êsses, Excelentissimc Senhor _ 
Presidente, os esclarecimentos que jul
guei de meu dever apreoentar a essa 
ilustre Assembléia, como prova do meu 
elevado aprêço e do profundo desejo 
que alimento no sentido de serem os 
atos do govêrno da Capital da Repú
blica submetidos sempre ao exa:ne da 
opinião pública e à discussão dos re
presente.ntes do povo. 

Estou certo de que êsse exame e dis
cussão revelarão sempre o cuidado. a 
dedicação e a honestidade com que são 
tratados os problemas e os int-eresses 
da coletividade da Capital da Reoú-
blica. · 

Queira Vossa _Excelência aceitar os 
protestos de minha elevada estima e 
distinta consideraçã.'o. - Hildebranão 
de Araujo Góes, Prefeito· do Distrito 
Federal. 

Ao requeTente. 

Sugestão: 

Do Sr. Osmar Carvalho e Silva. à. 
futura Carta Magna. - A Comissão 
da Constituição. 

Requ~mento: 

Do Sr. José Au15usto e outros, nos 
seguintes têrmcs: 

Requeremos a inserção, na ata cios 
nossos trabalhos, da carta dirigidi!. 
pelo ex-intervent.>r do Rio Grande do 
Norte, desembargaoor Miguel Seabra 
Fagundes, ao Diretor do "Diário de 
Noticias"_ desta ~apita!, cantestanrio 
acusações que, nesta Casa. lhe foram 
feitas por ocasião do discurso prcm:
rido. pelo deputado Café Filho, a res
peito da situação IJolitica daquele Es
tado. 

Sala das Sessões 30 de julho de 
1946. - Josê Auçusto. - Café Fi
lho. - Aluísio Alves. Ao Sr. 1.o Se
cretário, na forma ~egimental. 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
a leitura do expertiente. 

Srs. Representantes. achando-sP. 
presente o Sr. Antônio Mário Mafra, 
Suplente de Depurado, eleito no Es
tado de Alagoas, pelo Partido Soc1al 
Democrático, convido os Srs. 3.0 e 4.0 

Secretários para iurroduzirem S. Ex.a 
no recinto: 

(Comparece 5 Ex.• e presta o 
compromisso regimental. l 

O SR. PRESIDENTE - Lamento 
comunicar, à Casa que o ilustre Se
nador pelo Estado da Paraíba, Sr. 
Adalberto Ribeiro, foi vitima de um 
acidente de automóvel, achando-se 
recol~do, em estado grave. ao Hospi
tal Miguel Couto. 

Vou permitir-me a liberdade de no
mear uma comissão de Representan
tes para, em nome da Assembléia. 
visitá-lo, o que também farei pessoal
mente, levando a S. Ex ... nossos votos 
de pronto restabeleciment'o. 

Nomeio os Srs. Vergniaud Wander
ley, Samuel Duarte e João Henrique 
para constituírem a referida comissão. 

O SR. JOSÉ MARIA - Sr. Pres1-
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
l_avra o nobre Representante. 
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O SR. J~ MARIA (•) (pela 
ordem) -Sr. Presl.dente, Srs. Cons
tituintes, vim à tribUila a fim de lêr 
um telegrama dirigido ao llder de 
minha bancada, Deputado SUvestre 
Péricles, pelo Diretor da Faculdade de 
Direito de Alagoas, Dr. Antônio Gue
des de Miranda. DIZ o seguinte: 

"De Maceió - Deputado Sil
vestre Péricles - Comunico vos
sência que Congregação Faculdade 
de Direito dêste Estado em sessão 
acaba realizar deliberou protestar 
contra atitude Deputados Aga
memnon Magalhães e Barbosa 
Lima Sobrinho os quais discutindo 
questões pollticas Pernambuco fi
ze= alegações desprimorosas cré
dito cultural e moral dêste estabe
lecimento que conta 15 anos pro
ficua existência perfeitamente en
quadrada legislação ensino supe
rior. Comunico vossência esta de
liberação acentuando Congregação 
resolveu mesmo tempo solicitar 
nosso representação conveniente 
divulgação protesto. Atenciosas 
saudações. - Antônio Guedes de 
Miranda, Diretor". -

Sr: Presidente, é estranhável que 
de· uma polêmica surgida em Pernam
buco viesse a nossa Escola a ser alvo 
de expressões pouco lisonjeiras aos 
seus créditos culturais e morais. Não 
desejo alongar-me em considerações 
nem ~entrar em :QOrmenores. Minhs 
Vinda a esta tribuna outro intuito não 
tem senão o de zelar pelo bom nome 
da Faculdade de Direito de Alagoas, 
cujo corpo docente é constituído por 
professõres ilustres e de real valor e 
à testa de cuja direção se acha a fi
gura idônea de um dos mais esclare
cidos e bri1hantes cultores das letras 
juridicas do País. Falando em nome 
da bancada do meu Estado transmito 
à Casa êsse protesto. CMufto bem! 
Palmas da bancada a.lagoana.) 

O SR. PRADO KELLY - Sr 
Presidente, peço a palavra, pela or: 
dem. 

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

O SR. PRADO KETJ,Y ( 0 ) (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, V. Ex.• e 
esta Assembléia são testemunhas de 
que, absorvido nos trabalhos da Co
missão da Constituição. não trouxe 
ainda ao conhecimento do plenário 

< • ) Não f oi revisto pelo orador. 

qualquer assunto relacionado com a. 
pclitica fluminense. 

Devo, entretanto, romper o silên
cio a que me havia votado, à espera. 
de melhor ensejo, para dar ciência à. 
Casa do seguinte telegrama, que me 
dirigem o Sr. Luis Sobral, antigo 
prefeito do municipio de Campos, ex
deputado estadual, candidato da União 
Democrática Nacional a senador fe
deral no último pleito, e o Sr. Re
nato Machado, candidato do mesmo 
Partido à deputação: 

(Lê) 

"Profundamente consternadôs, 
comUiúcamos o assassínio pre
meditado do Chefe da UDN, no 
mUiúcipio de São João da Bar
ra, patricia Delfim Pereira, pra
ticado pelo fiscal da Prefeitura. 
local, Teotônio Monteiro. Em 
face insegurança reinante, os 
nossos correligionários daquele 
mUiúcípio--pedem, intermédio V. 
Ex.a, imediata.S ·--providências dos 
poderes competentes. Saudações. 
Luiz Sobral e Renato Machado". 

Sr. Presidente, as sementes da vio
lência e do arbltrio plantadas no 
Estado do Rio de Janeiro, a partir 
do mês de novembro de 1937, produ
zem agora os seus frutos, e são frutos 
de sangue_ Espero, portanto, como os 
demais colegas da bancada Udenis
ta, que providências enérgicas e ime
diatas sejam tomadas, a fim de Im
pedir que o Estado do Rio de Ja
neiro, que na Federação tem dado 
sempre exemplos de educação e cul
tura politicas, possa ver seus filhos 
privados das garantias elementares 
à própria vida e ao exercício nor
mal dos seus direitos. <Muito bem; 
muito bem. ) 

O SR. MAURíCIO GR1U30IS -
Sr. Presidente. peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. MAURíCIO GRABOIS (•) 
<pela ordem) - Sr. Presidente, a 11 
de junho Ültimo, a bancada comu
nista, juntamente com outros ilus
tres Representa.."ltes, entre os quais 
figuravam reconhecidos democratas, 
como os Srs. Domingos Velasco, Café 
Filho, . Campos Verga!, José Leomil. 
Flõres da Cunha. Vespasiano Mar
tins, João Vilasboas, Rui Palmeira, 
Soares Filho, ·Romão Júnior, Ràul 

(') Não foi revisto pelo orador. 
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Pila, Aureliano Leite. Agricola de 
:Barros e Osma.r Aquino, formulou re
querimento de ·informações sõbre as 
atividades do Departamento Nacional 
de Informações. 

.Agora, o Sr. Oscar Fonrenele Di
retor Geral do referido Departamen
to, envia sua. resposta.. e nela procura 
unificar, do ponto de vista politico, 
todos os Representantes que subs
creveram aquêle requerimento. 

Eis a resposta: 
"Em resposta ao ofício de Vos

sa Senhorta, datado de 26 do 
mês próximo findo, encaminhan
do cópia do requerimento nú
mero 224. feito por membros do 
Partido Comunista do Brasil à. 
Assembléia Constituinte, a res
peito de assuntos relacionados 
com atividades dêste Departa
mento, etc.". 

Como se vê, o re!erido requerimen
to, para. o Sr. Oscar Fontenele, !01 
feito apenas por membros do Partido 
Comunista. ~. portanto, uma novidade 
para esta Assembléia que, por exemplo, 
os Srs. Raul Pilla e Ves:pa.siano Mar
tins s:•jam integrantes de nosso par
tido. 

Assim, o que queremos frisar, neste 
momento, é que, ao fazermos um pedi
do de informações, prati<:amos ato de 
legítimos represen.ta.ntes do povo, pelo 
qual fõmos el;:it()s. Não se trata, por 
conseguinte, de responder a represen
tantes comunistas, mas, . sim, :repito, 
a legítimos representantes do· povo, 
interessados. em conhõeer a verdade 
dos fatos. 

E, na resposta. que dá ao requeri
::-r.ento, o Sr: Oscar Fontenele !az pouco 
da mentalidade dos Srs. Representan-

. tes. Sua resposta está à. altura dos 
a."ltigos dirigentes do Departamento de 
Imprensa e Propaganda, do famige
rado DIP - procurando, assim; torce::
os fatos em sua informação. 

O &·. Café Filho -·Segundo ouvi. 
qua.ndo V. Ex.a leu o ofício, parece que 
o Diretor do D.N.I., dirigíndo-s: à 
Assembléia, usou do tratamento "Vos
sa senhoria" . 

O SR. MAURíCIO GRABOIS -
Justamente. Usa dêsse tratamento ... 

O Sr. Café Filho - ll:sse oficio é 
dir:igi<io ao 1.0 Secretário da Assem~ 
b!éia? 

O SR. MAUR!CIO GRA:BOIS -
Não: ao Chefe do Gabinete do Minis
tro. 

O Sr. Café Filho - Multe obri
gado a V. Ex. a 

O SR. MAURíCIO GRABOIS 
Reférin<io-se ao li 111'0 "A URSS ao 
Deão" do Sr. Tidefonso Albano, livro 
declaradamente fascista, que aqui :foi 
distribuído amplamente aos Srs. Re
presentantes, responde o seguinte: 

"A URSS do Deão". do Sr. TI
defonso Albano, referido nos "con
sideranda" do requerimento, ao 
qual os representantes comun1.s
tas~--" · 

- insiste em que são comunistas. 
" ... julgaram acertado ... " 

-aliás, não é 'Julgar acertado": o 
livro é reconh~cimento fascista. -

" ... emprestar êsse caráter. foi 
Impresso e editedo pelo próprio 
autor." 

O requerimento não diz que o D. N. I. 
estava editando êsse livro: diz que 
êle estava s::;ndo distribuido. Ora, não 
consta. que o D.N.I. seja agência dis
tribuidora de livros para estar a dis
tribuir trabalhos dêste ou daquele autor, 
É claro que o D.N .I. - o antigo 
DIP com novo rótulo - está fazen<''l 
propaganda. facciosa. E, não satisfeito 
com isso, no segundo item. que vou 
ler na íntegra, o Diretor do D. N. I. 
informa o seguinte: 

"O D"partamento Nacional de 
Informações tem apenas transcri
to conceitos da imprensa e de au
tores nacionais e estrangeiros sô
bre a doutri,a marxista, resultan
do certamente dessa circunstância 
o equívoco em qu ~ laboraram os 
representantes comunistas con'ur;
dindo crítica à doutrina com ho.s
tilidade à Nação que a adotou na 
vida político-sociaL " 

Diz S.S. que o D.N.I. faz cam
panha de doutrina. Aqui tenho um 
exemplo da campanha de doutrina 
que D D. N .!. realiza - uma grande 
campanha de conv=ncimento. com di
nheiro do povo, m<ti> ae quinh~ntos mil 
cruzeiros, para propaganda complcc;<
mente inócua. não só inócua. ofensiva 
a um partido politico e que atenta pro
fundamente contra. a democracia; pro
paganda que se caracteriza pelo mau 
gôstó e cujo dínhetro podia ser empre
gado mais em propaganda da demo
cracia no Brasil ou para alfabetizaçéo 
do noSso povo. 

Não é esta a função do D.N.I. Esta 
é :t antiga função do DIP. 

Não ficarão ai, porém. as atividades 
do D.N .I. 5egUndo seu Diretor, o 
mesmo que assinou o oficio de respos
ta ao pedido de ínoforma,ções da A~-
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sembléia Constituinte, cJ::tformr decla
rou em reunião pa.ra que convocou so
lenemente a imprensa - da mesma 
.man~im aue o Sr. Pereira Lira ~"nVI)
cou os jornalistas e o Sr. Macedo Soa
r;,s convocou os espiões japoneses -
o D.N.I. está sendo modelado e vai 
agora cumprir suas finalidades, 9 que 
significa que o D. N. l vai voltar a 
ser o que foi o Departamento de Im
prensa e Propaganrla. E, queixando
se da nova situação criada com a de
mocracia no Brasil. diz S.S. no seu 
comunicado: 

"Os s~iços do D. N. I. Pas52-
ram por reveses q11e lhes dificultarar.1. 
sobremaneira e tnncionamento." 

Quer dizer: o D.N .L está sem 
poder agir como queria. 

"Não nos temos poupado para 
restabelecer a sua normalidade e 
aperfeiçoá-los, corrigindo lacunas 
e regularizando-os, em que pese 
a escassez de recursos. " 

Justamente o Sr. Oscar Fontenelle 
pretende transformar o D.N.I. num 
auténtico órgão de propaganda fas
~ista, como a agência alemã noticiosa, 
a antiga D.N.B. do regime nazista. 
E a p1·ova está em que, no momento 
em que ··Jigamos o rádio para ouvir a 
"Hora do Brasil", obse.rvamos que a 
propaganda daquela meia hora não é 
em defesa de democracia. mas sim
plesmente político-partidária. 

Na resposta ao requerimento de 
informações. o Sr. Oscar Fontenelle 
afirma que são lidos artigos de au
tores estrangeiros e da imprensa lo
cal. Sim, são lidos artigos de auto
res nacionais e estrangeiros e da im
prensa local, mas da imprensa fas
cista e autores fascistas. São artigos 
da A. Manhã, que pertence e é finan
ciada pelo prôprio govêrno: do Brasil
Portugal, jornal custeado pelos cofres 
das embaixadas portuguesa c hespa
nhob.. pelo falangismo. São dêsscs 
jornais os artigos. Não é lida a im
prensa democrática, e quando o faz 
procura torcer os f a tos. Foi o que 
aco:1teccu ao jornalista Vitor Esplrito 
Santo, relativamer,te a artigo de sua 
autoria, criticando certos desmandos 
da situaçiio e fazendo referências con
trárias ao comunismo, porque essa ê 
sua convicção. Pois bem, a ·•Hora 
do B~asil" não transmitiu o artigo 
completo, mas apenas o período que 
se referia ao comunismo. O mesmo 
ocorre com outros jornais da cadeia 
d:: A Noite, pertencentes ao govérno, 

q~. não fazem propaganda doutr'.ná.
rm, mas apenas polftica. Basta lêr 
a crônica parlamentar da A Manhã 
para vér que faz única e sistemàtica~ 
mente elogio dos Sr. Deputados go
vernistas e combate também sistemà
ticamente qualquer outro, seja do 
Partido Comunista, seja da UD.N., 
seja do Partido ProgressiSta. As criti
cas não são apenas aos comunistas, 
mas também aos ilustres Deputados 
Paulo Sarasate e Café Fiiho. E dizem 
que isto é propaganda doutrinária. 
Sem dúvida o DN.I., órgão de propa
ganda fascista, está sincronizado com 
tôdas as provocações do Sr. Pereira 
Lira, inventando pretensas revolu
ções, querendo trazer para o Pais cli
ma de intranqüilidade, propicio a qual
quer golpe contra a democracia. 

O Sr. Campos Verga! - Estamos 
compenetrados de que a organização 
D.N.I. é a revivescência do D.I.P., 
reincarnação em péssimas condições. 
Não devemos ficar magoados que éle 
se irtsur-ja contra os subscritõres dêsse 
requerimento e até contra tôda a As
sembléia, visto como, · aqui onde se 
erguia a guilhotina da liberdade, er
guem-se boje vozes independentes ba
tendo-se pela liberdade do homem e 
da coletividade brasileira. 

O SR. MAURICIO GRABOIS -
V. Ex.• tem tôda razão. E' preciso, 
portanto, acabar com essa atividade 
anti-democrática de um departamento 
do govêrno e também com a daqueles 
jornais que estão sob seu contrôle. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. ACúRCIO TORRES 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O Si:. PRESIDENTE - 'I'em a 
palav;ra o nobre Represen:taJ:lte. 

O SR. ACúROIO TOR.R'ES 
<Pela -ordem) Sr. Presidente, ouvi 
as palavras há pot:co proferidas pelo 
ilustre ce>lega da representação flu
minense, Sr. Prado Ke1ly, dando 
noticia, através d·e um te1eg<ama 
firmac<o por dois médicos e políticos 
d~ Campos, membros da União De
mocrática Nacional, de fato san
grento oeorrido no município de São 
João da Baxra. Um dos Slllbseritor-e-s 
é o Dr. Luis Sobral, figura vene
ra.nda. a quem todos os fluminenses, 
sem distinção de partidos, prestam 
sempre com praze.r, dado seus me
recimentos, tôtlas as ho:n.Pnagens. 

Devo dizer a V. Ex.•. Sr Ple-
siden.te. que nêste instante \'enho J. 
tri·buna na ausén<:ia do Iíd.er de mi-
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nha ba.'loocia, para afirmar á. as
sembléia e, em particular, ao nobre 
e dlgno representante flumme~~. 
meu velho amigo Sr. Deputado Pra
do Ke!Jy ... 

O Sr. Prado Kelly - Muito o'lr;
.gado a V. Ex.•. 

O SR. ACúROIO TORRES 
. . . que, sejam quais forem as con
seqüências, quaisquer que tenham 
stdo as circunstâncias que cercaxa;n• 
oçoru;ência _tão desagradável, . pro,~
denclas serao tomadas pelo Govêrno 
do Estado para a mais comple;,a 
a;pu.ração do fato criminoso e u 
acusado terá sua r-esponsa.bilidaa~ 
CUt;l1liridammte verificada pelas au
torldades do Estado do Rio de Ja
neiro. Porque, ali, Sr. Presid·ente 
todos nós, seu Govêrno inclusive: 
queremos pr·opiciar S;QS flumineillSes 
sejam quais forem seus matizes po.: 
llticos. uma vida de socêgo, de tra.n
quilidade, em que possam viver, tra
balhar e pensar como entenderem. 

O Sr. Bastos Tavares Vossa 
Excelên~ia me permite um apaii'te? 
(Assentzmento do orador.> Por in
formações de um amigo particular, 
soube trata:r-se de crime comum. co
metido por questões pessoais. Não 
tem qualquer côr política nem foi 
movido por motivos políticos. 

O Sr. Prado Kelly 0onsmta 
V. Ex.• um aparte. Logo Ó-"'P:>!s de 
receber o telegii'ama. comuniquei-me 
pelo telefone com o Dr. L ui> Sobral, 
e ê.1e me informou que o crime !o! 
praticado por motive estritamente 
politico e m·e adiantou ·;árias cir
cu!lJStãncias, entl"e as quais a se
g.uinte: 

Teria havido divergências no c::i
retório local do Par.tido Social oe
mOCii'ático; a vi.tima estava em con
v>ersa cem um dos egii'essos do mesmo 
Partido, quando o acusado se lhe 
dirigiu e declarou o seguinte: "Não 
permito que fale de mais ninguém". 
E à quima-roupa desfechou.-lhe os 
ti.ros. 

O SR. ACúRC'IO TORRES 
S~. Presidente, o Deputado Bastos 
Tava-,.es, meu companheiro d·e repre
sentação do Pa..'i;ido Social Demccrá
tico e ilustre amigo, d€-Clarou que, 
segundo informações que tivera de 
1l!ffi amigo particular. as oco r. éncias 
de São João da Barra se <i~.rm.-
laram apenas por motivos C:e Oii'dem 
pessoal. O meu nobre amigo, Senhor 
De·putado Prado Kelly, infor-ma tam
bém crue, após a recepção do tele
grama em apreço. falou a.o telefone 
para a cidade de Caxn.pos oom o 

Dr. Luís Sobral, obtendo dêsse ve
nerando fluminense a noticia de q uu 
o motivo teria sido de ord-em poU
ttco-:partidária. 

Seja como fõr, Sr. Presidente, ·-· 
já disse a V. Ex." que estou de tcx10 
no dêsconhecimento das origens áo 
fato - a apui·ação será integ;rat, 
porque, repito, nós, fluminenses, 
acima de quaisquer interêsse parti
dários, qu~remos assegurar, e asse
gw·2.r2m·os per ~·e:n dúvida, aos. nos
sos coestaduanos um ambiente que 
propicie o tra.balho e g-3-ranota a 
tranqui!idade em nossa ter<•a. (Mui
to bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o Sr. Vieira de Melo, primeiro 
orador inscrito. 

O Sr. VIEIRA DE MELO - Sr. 
Presidente, Srs. Constituintes, aos que 
têm o hábito de lêr jornais não deve 
haver passaàc despercebida a campa
nha, a principio discreta e dia a dia 
mais veemente, que órgãos da impren
sa desta capital vêm desenvolvendo 
contra o princípio contido no art. 164, 
~ 7 .0 , do projeto constitucional, ou seja. 
o princípio do custo histórico na a va
!iação de capitais ·de emprêsas con
cessionárias de serviços públicos. 

De velho, e retrógrado, anacrônico, 
injusto .e até imoral tem sido acoi
mado o critério esposado pelo projeto 
em debate. De jacobinos, infantis, 
exaltados, falsos nacionalistas, têm 
sido tachados aquêles que entendem 
ser o princípio do custo histórico na 
avaliação dos capitais de empresas 
concessionárias de serviços públicos 
o único capaz de repelir as investidas 
do capital financiador contra os in
teresses da coletividade, sab!do que 
êle nunca deiY.a de ser ávido de novos 
e sempre vultosos lucros. 

Mas, Srs. Constituintes. a campa
nha a que venho de me referir visa 
duplo objetivo: primeiro. excluir a 
matéria de que cogitamos do texto 
constitucional. deixando-a à legislação 
ordinária; segundo, condenar prévia e 
formalmente o principio de custo his
tórico como incompatível com os mo
dernos princípios de economia e, so
bretudo, como atentatório da própria 
evolução do capital. 

Os referidos artigos, que não pude 
trazer todos para esta Casa. mas que 
podem ser aferidos pelos dois que 
tenho em mãos, procuram demonstrar 
que, na doutrina. na jurisprudência, 
notadamente na administração dos 
Estados Unidos da América do Norte, 
o principio dp custo histórico já foi 
repelido e, o que é mais, renegado 
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pelo seu próprio sistematiZador, o emi
nente engenheiro e economista ameri
cano John Bauer, na sua obra mais 
recente. 

Eu me permitirei a liberdade de lêr 
alguns tópicos dêsses artigos para que 
os Srs. Constituintes possam vêr como 
a verdade ci~mtífica é tratada neste 
pais e como se procura encaminhar a 
opinião pública contra a Assembléia 
Nacional Constituinte, fazendo crer 
que ela está realizando obra profun
damente impatriótica, de vez que afu
gentando o capital estrangeiro, de 
que tanto necessitamos, pelas condi
ções - dizem êles - verdadeiramen
te confiscatórios que o nosso projet:> 
de Constituição cria para êsse mesmo 
capital. 

Em certa passagem do artigo que 
t.cnho enr mão, diz o comentário: 

"Quando os Estados Unidos, em 
uma discussão memorável na Su
prema Côrte, desprezam o critério 
do chamado "custo histórico", em 
nbono do principio do justo valor 
ntual da avaliação, alguns dos 
nossos constituintes se apegam 
(l.quela norma, repudia.tüL pelo seu 
próprio criador - Bauer - atra
vés das páginas de seu livro re
centíBsimo Public Utility Valua-
tton". ~ 

E mais adiante: 
"Não acreditamos, não queremos 

acreditar que a Constituinte se en
tregue a práticas sádicas contra 
sua própria inteligência e respei
tabilidade, consagrando um prin
cipio fulminado pela doutrina o;: 
pela jurisprudência nos Estados 
Unidos, onde surgiu,· e. repudiado, 
como dissemos, pelo próprio cria
dor. Não é possível que os consti
tuintes brasileiros queiram. perfi
lJ:I..ar uma criatura enjeitada pelo 
pai, despreza'/l.d!o as lições de 
Bauer, quando confessou o equi
voco em que. laborara, expondo, 
amplamente, os inconvenientes 
dêsse critério maxime nos países 
como o Brasil, empenhados em 
extensão e superficie no per1odo 
transitivo da economia agrária 
para a economia industrial". 

E é nesta linguagem. Srs. Co:nst:
tu1ntcs. que se seguem os comentários, 
as notas, as entreVistas que alguns 
jornais desta Capital, quase diàrla
mente, estão publicando: 

Devo. antes de mais nada, mellOS 
por uma questão didática, que não a 

posso ter diante desta egrégia Assem
bléia, do que por uma questão de sis
tematização do estudo, !a.zer llge!ra 
digressão. a fim de colocar o problema 
em térmos· de ser debatido. 

Que vem a ser. finalm~nte, essa ti a
gédia, que se chama "custo histórico'', 
para os articulistas ? E', nada mais 
nada menos, do que a tomada do ca
pital pela sua própria inversão: é o 
que os americanos chamam a teoria 
do justo. do invest:mento prudente. a 
toaria do capital realmente. 

O Sr. Jura.ndir Pires - V. Ex.a per
mite um aparte ? 

O SR. VIEIRA DE MELO - Per
feitamentll. 

O Sr Jura.ndir Pires - Julgo que 
V. Ex.a incorre em grande equivoco. 
O capital 11istórico representa o con
Cêito da riqueza na base da moeda; 
o capital real a representa no sentido 
do và1or ~as uti:ldades que estão UI
vertidas. Marcar pela Inversão, creio 
não haver ninguém que a isso seja 
contrário. Somos contrários a que, 
num r-~gime de decréscimo do poder 
aquisitivo da moeda, se marque um 
capital na base monetária, que é por 
assim dizer nominal, em v:sta da sua 
degradação, na -mutação decrêscente 
do seu valor ao longo do tempo. E 
lembro a V. Ex. a o caso, por exemplo, 
de uma emprêsa como a Krupp, na 
Alemanha. Depois da queda do mar
co a zero, pergunto a V. Ex.a qual-o 
capital histórico da Krupp e qual o 
seu valor real. O capital histôrico 
chegou a zero. absolutamente zero; no 
entanto não 11á quem desconheça que 
a Krupp representava, naquela época, 
a m3.ior e a m:ús importante das or
ganizações financeiras da Europa. 

O SR. VIEIRA DE MELO- Vossa 
Excelência está fazendo uma pequena 
confusão. que me permito a l!berdad" 
de esclarecer. 

E' preciso, antes de mais nada. Se
nhores Constituintes, distinguir entre 
empr~sas concessionárias de serviço 
público, isto é. empresas que e::plora:n 
um capital cercado de tõdas as ga
rantias, empresas que s~o geralmente 
monopolist3.s, que têm lucro certo, que 
não estão sujeitas às leis tata!s da 
procura e da oferta, e empresas en
tregues à livre concorrência do mer
cado, porque estas empresas. é natu
ral, sofrem tódas as oscilações d-epre
ciat~vas c!a moeda. 
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O Sr. Juran.dir Pires - Neste caso, 
ao envés da E:rupp, eu citaria o exem
plo das estradas de ferro alemãs. Es
tas. que eram concessionárias de ser
viço público, teriam o seu capital re
duzido a zero, em v:rtude da queda 
vertical do marco. 

O SR. VlEIRA DE MELO - Nill
guém defende, aqui, o principio rígido 
do custo histórico. Naturalmente. o 
corrigimos pelo chamado indic·ó cor
retivo de preços, através dos quais 
traçamos a verdade histórica. 

O Sr. Jurand.ir Pires - Então, não 
deve constar da Const:tuição uma coi
sa que tem aplicação restrita. varià
vei de acôrdo com os acontecimentos. 
E' caso de. se considerar a indicação 
histórica, pois há mesn:o ;·ãri;:;; oca
siões em que o custo histórico deve 
ser invocado, mas nunca ser determi
.naào, taxativamente, numa Constitui
ção, quando a degradação cia moeda, 
principalmente numa época, de lou
cu:a inflacionista, cria uma completa 
desajustagem entre o valor das utili
dades em relação à moeda. 

O SR. VIEIRA DE MELO - 1!:sse 
é exatamente o maior argumento con
tra ·-o chamado custo de reproduç'.i.::., 
isto é, aquêle Colillldo do valor, do 
custo que se teria para reproduzir 
hoje uma instalaçii.o idêntica; é pre
-cisamente o maiJr argumento, entre 
nós, a depreciação a.a moeda, porque. 

·se formos avaliar a capital pelo -custo da 
reprodução das inst:~lações de hoje, ins
talações quase c.óc'as constituídas de 
material estrang~ire e cujo custo uru
tário teria de ser av:;lijj.do em dóta
res e libras, chegaríamos a cálcu\<J:; 
efetivamente astronômicos e o povo 
seria chamado ~ rem11nerar capital 
que os americanos rhamam "aguado". 
ou melhor, aqueia Euper capitalização 
de que falava o presidente Roosevelt. 
-como dos maiores males que sobte
vieram à América cio Norte, embor:t 
ali a elevação de ·nales, não seja igual 
à que se verifica no BrasiL 

O Sr •. ruran.d.ir Pires - o capital se 
forma à sombra aa maior valia. A. 
supercapítalização " o seu excesso na 
formação do captta,, o que não te:n 
nada a ver com c custo histórico (Jue 
representa apenas o conceito mercan
tilista da riqueza, c.:nsiderando-a pela 
quantidade expressa. em moeda. E:~se 
conceito mercant.ill~ta ficou desmora 
Uzado na Espanha e em Portugal oor 
ocasião da invasão ao ouro com a des-. 

coberta das min'is do México e do 
Brasil. O que V. Ex.a está é defen
dendo o conceito mercantilista o.a. 
riqueza. Nêle tem origem o custo hi~
tõrico e nunca a .:oncepção do valc.·r 
de instalação. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Multo 
obrigado a V. Ex.'. mas a Assemblei&. 
Constituinte, natn~"lmente, ainda niio 
está bem informada dos têrmos am 
qu.e quero cole<' .ar a questão. 

Vemos, pelos comentários tecidos 
pela imprensa desta capital, que o 
custo histórico foi rep~diado pe!.• 
doutrina, pela jurlspructência, peta 
admistração americanas e, até, pelo 
seu próprio criador. que~ JohnBa.uer; 
cito, ainda que in-completamente, 
a obra do eminent~ eccnonusta ame
ricano, cujo titulo é "Public Utili;;y 
Valuation for Purpose of Ra.te Con
tra!". editada em t934, sendo que a. 
primeira obra dê.;se autor, intitulaüa. 
«Effective Regular.ion ot Public Uti
lities, editada em 1925, é, exata
mente. a abra em que John Bauer 
criou, ou melhor, sistematizou, a teo-
ria do custo histórico. 

Pois bem, é nessa obra, com a au
toridade de ex-professor das trnivers;
dades de Cornell, f'rinceton e Colúm
bia, e de diretor da "American Pu
-blic Utilities Burea.u". que Bauer. 
mais uma vez; condena sistemà.tic:J.
mente o custo de reprodução e mos
tra tõdas as vantarrens decorrentes da 
aplicação do custo- histórico na ava
liação do capital C! e emprêsas con
cessionárias de serviçc:- público. 

Permito-me ler, .~penas, três ligei
ras passagens de s~a obra, pelas qua;s 
a egrégia AssembiP.i& poderá verifica~ 
o quanto de verdqde se contém nas 
afirmativas há p.:>:J(O lidas e, data ve
nia nas afirmativas do meu ilustndo 
amigo Sr. Deputo. de Jurandir Pires. 
As págs. 400, escreve êle: 

A análise econômica apresen
tada pelos d~t<el~sore~ do custo de 
reprodução não somente ignon -" 
diferença básic.< entre as empre
sas de servicws públicos t os ne
gócios privados, e a conseqüente 
inapllcabilida·.l~ das "fôrç_as no;
mais" às emprf.~as de serVlços ;JU
bllcos, como cgmbém . não consi
dera as condições realS com re.>
peito ·à admini.,tração e estrutura 
financeira prcv,.,lente. 
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O Sr. Jurar..dir Pires - Não tem 
nenhuma semelhança com o cus·o 
histórico . 

O SP.. VIBIRA DE MELO - Pols 
a teoria: ê custo llistórico, custo ori
ginal. ou custo dos investimentos pru-
dentes. . 

O Sr. Ju.randir Pires - Isso é vU·· 
tra cousa. 

O SR. VIEIRA DE MELO -·Assim 
dizem os autores Não é outra cousa. 
E' a mesmísslma Custo histórico é 
eXj)ressào equivalente a investimento 
prudente, a custo Jriginário. 

O Sr. Aliom.ar Ealeeiro - Custo 
histórico é mais gen.é:rico; abrange os 
investimentos prudentes e até os im· 
prudentes. 

O SR. VIEIRA DE MELO O 
custo histórico é mais rigoroso, ma:s 
res:.rito: porque, além do custo primi
tivo, luí. de o poder público verific:J. r 
nessas parcelas q'..lals as empregadas 
honestamente, a r:m de evitar o que 
os americanos chamam de •capital 
aguado". parcelas lançadas na escri
ta acima daquilo que realmente ~e 
despendeu. 

o Sr. Alion.z.ar Baleeiro - Ou ins-
talações supérfluas . · 

O SR. VIEIRA DE MELO - E' 
apenas mais restrito o conceito aos 
investimentos prudentes. 

E, mais adiante, às págs. 4:!3, depois 
de reafirmar, mais uma vez a neces
sida-de absoluta de uma base fixa de 
tari!as, acrescenta: 

"0 custo real, ou dos investi-
. mentes, satisfaz todos os requisi

tos de efetiva aplicação e de fi
nança sadia l!:le se conforma, 
além disso, com os requisitos 
fCOnômicos oásicos de tornar pos
sível a obte:tc;ão dos capitais ne
ceSSãrios aos fins p'iiblicos". 

Ainda. na mesma página. continua 
:Sauer: 

"Com provisões técnicas e le
gais sistemáticas, êle (o custo his
tórico) forneceria uma base con
tínua e exata de reajustamento de 
tarifas, preservando definitiva
mente os direitos tanto dos fi
nanciadores -~omo dos consumido
res~ etc., 

Tudo ;sto está na última obra de 
Bauer, que o J.rticulista, a que há 
:pouco roP ::eferl, ciZ como sendo aque
la em que o •)minente autor ameri-

cano repudia >Ua d<Jutrina.. quando 
êle, na realidade. mais uma vez rea
firmou o ponto sustentado em sua 
obra anterior. 

O Sr. Jurandir Pires - Não vou 
entrar na análise s:ibilina de autores 
para enundar um reparo dos mais 
importantes: aquêle que se refere às 
tarifas. O conceito ~ontemporâneo de 
tarifas não tem mais o caráter capi
talista que V. Ex.a lhe quer empres-
tar. · 

O SR. VIEtRA DE MELO 
Absolutamente. Ainda não tratei de 
tarifas. 

o Sr. Jurandir Pires - Mas Vossa. 
Ex." está dando uma relação entre a 
tarifa e o capital, resultado da poli
tica dos fins :to século passado, das 
gfi'antias de juros dadas às emprêsas 
concessionárias rJe .;erviços públicos, e 
que no inicio <le avssa política fer.ro
'viárla- teve _grande expansão e sucesso. 
Ainda hoje, pràticamente nesse setor 
resta a São Paalo Railway_ embora já 
tivesse sido por ;ei afastada a ligação 
entre a tarifa e a remuneração do 
ca·Pital, pôsto ·~ue a tarifa hoje tem 
uma função ma\s soJCial. baseada mais 
no interesse social da prOdução. 

O Sr. Aliomar Baleeiro -· l.>or isso 
mesmo, deve ser encarado o custo his
tórico. 

O SR. VIEIRA DE MELO -
P.or isso mesmo, deve ser controlada, 
porque dela não depende mais somen
te -o capital, porém a vida de milhares 
de cidadãos. 

O Sr. Juranàir Pires - V. Ex. a está. 
vendo que a tarifa tem função de uma 
alta gravidade. Não queira V. Ex." 
confundir, raciocinan-do com a men
talidade de proteção capita:lista do 
século passado, dentro de um ássunto 
que hoje se pr<>cessa na base do 1nte
rêsse social da produção tendo ein 
vista que é resru•aão· elo monopólio na 
execução. 

O SP... VIEIRA DE MELO"·:_ 
Ainda não entrei na apreciação das 
tSJ:i.ías. 

Mas, srs. Constituintes, ·a conceito 
d~ tarifa foi e ~ o de que o público 
nao deve pagar Por um serviço mais 
do que deveria pagar ao Estado, se 
fôsse êste quem o prestasse. O crité
rio a ser seguido por =a tarifa é o 
da razoabilidade. 

O Sr. Jurand.ir Pires V. Elt." 
contl.nua com a mentalidade mei-can
tlllsta. 
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O SR. VIEIR..'l. DE MELO 
Não se trata de ;.nentaJi.dade mercan
. tillsta, visto como não aluóo ao capi
tal, mas à função social da tarifa. a 
que V. Ex ... se raferiu. 

O Sr. Jura.ndir Pires - Por isso 
mesmo, a fixação das tarifas hoje se 
faz em Conselho, onde tem interêsse 
tanto a prcxiução yuanto o consu~o. 

O SR. VIEIRA DE MELO 
E' lógico, e ninguém está. cogitando 
de beneficiar apenas o consumidor, 
filas o que temos em vista sempre é 
que o pública 'tunca deve pagar de
mais por um serviço que lhe é pres
tado. 

O Sr. Jura.ndir Pires - Não deve 
pagar nem de mais nem de menos por 
serviço presta<lo, em Vista do sentido 
social da sua_ Jtilida.de. 

O SR. VIEiRA DE MELO 
O serviço público deve, em regra, ser 
prestado pelo 'Zstado e somente em 
face da complexidade da vida moder
na é que o Estado o delega a empré
sas particulares, as quais, porém, não 
podem visar lucros excessivos, lucros 
fabulosas, de vez que o seu capital ê 
empregado aí em condições diferentes 
das da mercado comum. O seu capi
tal não está sujeito aos rls<:os da lei 
normal da oferta e da procura.~ 

O Sr. Alionuzr Baleeiro -Por uma 
razão muito simples, de ordem eco
nômica: todo >erviço público, ou me
lhor, quase todo envolve ~onopólio 
virtual. Ninguém concebe duas linhas 
de bondes no mesma sentióo, nem 
três companhias telefônicas na mes
ma cidade. 

O 'SR. VIEIRA DE MELO 
NaturnlmenJte. 

Permito-me continuar na análise, 
que vi·nha fazendo, da doutrina ame
rica.na, a fim de mostrar como nesse 
particular o pro.ieto constituci<mal 
a.colheu a. melhor doutrina, isto é, 
aquela hoje seguida quase uniforme
mente na Ainérica do Nort-e, dou
trina sobretudo em práti-ca, há mui
tos anos, com excelentes resultados. 
na I::lglaterra e que até a nossa vi
zinha. Argentina aplica. 

O Sr. Jura.ndir Pires - Mas V. 
Ex. a se esquece de que a Inglate:rra 
e a América do Norte têm moeda es
tâvel, 'ou semi-estável. Daí a exis
tência d~es conceitos trunca.c:os na 
A:nérica ou na Inglaterra em rcla
çãu à. moeda e às utilidades. Há 
:uma. relação ma.!s ou menos cons~nte 
que permjte s visão p&rcial do fenô
meno, fora do êrro brutal que re-

presenta e que não é sentiilo pela 
constância do seu valor._ 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Pa.ra 
que servem os índices corretivos ? 

O SR. VIEIRA DE MELO 
Exatamente. 

O Sr. Jurandir Pires - Mas na. hora 
em que fizermos índices corretivos 
deixa de ser custo histórico. 

O SR. VIEIRA DE MELO 
I.sso é custo de serviço qu.e leva:mos 
em conta no cr~tério histórico. 

Srs. Constituintes, vou figurar em 
ligeiras palavras, um exemplo, para 
d·emonstrar a que absurdo chegaria
mos, a ser adotada a teoria do custo 
de reprodução por que se bate o ilus
tre Deputado Sr. Jurandir Pires. 

o Sr. Jurandir Pires - De modo 
algum. O custo de reprodução é de 
V. Ex.a. Não tenho mentalidade 
mercantilista. O nobre orador é que 
está com pensamento mercantil. 
Não entro, de forma alguma, no 
custo de reorodução. porque êle re
presenta, de qualquer maneira, uma 
relação entre o ca.pi.taJ e a. remunera
ção. O sentido social <ia. reprodução 
é o in terêsse social da v a lorioo.ção da 
riqueza. 

O SR. VIEIRA DE MELL> 
Vamos figurar ligeiro exemplo: 1UJla. 
emprêsa qualquer inverteu no Brasil 
dois milhões de dólares - suponha
mos - há trin~ anos, numa org:mi
zaç~o de serviço público qaalquer. 
l!:.sses dois milhões de dólares conver
tidos ao câmbio daquela época, a oito· 
cruzairos o dólar, dariam dezesseis 
milhões de cruzeiros. Trinca anos 
depois, para avaliar ê.sse capital, te
ríamos de ver quanto custaria ~
!ação id!!ntica. Paga.riamos, vamc.s 
dizer, por hipótese, cinco milhóoo de 
dólares, os quais, convertidos ao câm
bio atual de vinte cruzeiros o dóla.r, 
equivaleriam a cem milhões de cru
zeiros, capital que o povo ser:i.a <:ha
=do a remunerar sem que essa em.
prêsa. tivesse Invertido um r<;al a 
mais que o capital primitivo. 

Is.so é nada mais Jl.ada menos que 
a teoria do custo de reprodução. 

No custo histórico não. Toma.moo. 
o capital realmente investido de acOr
do com os as parcelas e fazemos o re
ajustamento através dos indlces cor
retivos, isto é: custo de serviço, va.
lor do tráfego, preço da mão de obra, 
nível de salário, etc. 

O Sr. Jurandir Pires - Isso não 
é custo histórico, v. Ex. • está di
zen<jo uma coisa e apr-eciando ou
tra. 
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O SR. VIEIRA DE MELO 
Mas V. Ex.• não me permiJt;e ex-. 
;pla.D.a4" meu pensamento. 

O Sr. Juranàir Pires - Se V. Ex. a 
está. se referindo a.o cu.sto histórico 
como valor de remuneração está en
g:a.na,do. 

O Sr. AliomaT Baleeiro - Todos 
os autores defensores do custo histó
rico confron·tam os índices correti
vos. 

O SR. VIEIRA DE MELO 
Tra.ta.-se de atribuir ao Cl8.Pital re
muneração justa.. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Nin
guém defende o custo histórico por
que ninguém quer a lesão. 

O SR. VIEIRA DE MELO - De 
fato. 
O Sr. Hermes Lima - o custo his
tórico é a base. 

O Sr. JurandJi:r Pires - Se a o,sc!
lação vai do infinito até · zero, nem 
como base. 

O SR. VIEIRA DE MELO - !:'l'ão 
cogitamos do afugentar o Cl8.pital es
trangeiro. Pelo contrário, nenhum ne 
nós dEixa de ter conciência de que 
precisamos importar capitais extran
geiros. Precisamos, porém, não ser 

· escravos desses capitais. Não pode
mos admitir que venham para cá não 
para nos ajudar em nosso desenvol
Vimento, mas para sugar nossas .er
gia!s. Não é possivel venha o povo a 
pagar por um serviço seis e dez vezes 
mais do que ~le realmente vale. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - É ~acn 
à Companhia estabelecer desde o:; ini
cio conta de amort:zação de material. 
Se no fim de trinta anos essa cor:1ta 
já !oi amortiZada como pagar out.-.1. 
vez? 

1 O SR. VIEIRA DE MELO- Exa
tamente. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Se ela ,:i. 
se remUnerou como pode cobrar-.>c 
outra vez? 

O Sr. Jurandir Pires -V. Ex., 3r 
Alicmar Baleeiro, teria razão se !sso 
fosse custo histórico. Vemos ao ~on
trário, porém, que se compute cor
rentemente entre nós até debentures 
como capital das companhias de servi
ço públlcc. Co,mputar como valor do 
capital o das debentu:es é um absurdo, 
e se faz. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro 
ao nobre orador que está findo õ s~u 
tempo. 

O SR. VIEIRA DE MELO - s~. 
Presidente, não sendo possivel con
cluir hoje minha exposição, peço a 
V. Ex. que mantenha minha inscri
ção para amanhã, ocas!ão em :IUe 
voltarei a tratar mais largamente do 
assunto. <Muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE: - V. Exc.0 

será atendido. 
<Durante o discurso do Sr. 

Vieira de Melo assume a presi
dência o Sr. Lauro Montenegro, 
Terceiro Secretário, a qual é, poste
riormente, reassumida pelo Sr. 
Melo Viana, Presú!.ente). 

O SR. PRESIDENTE: - Está !in· 
da a hora do Expediente. 

.E'assa.-se à 
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Góis Monteiro. 
Silvestre Péricles . 

Sergjpe: 

Leite Neto. 
Bahia: 

Aloisio de Castro . 
Eunápio de QueirOs. 

Espírito Santo: 
Atilio Viva.qua. 
Henrique de Novais. 
Carlos Lindemberg. 
Vieira. de Rezende. 
AlYaró Castelo. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 
:J ona.s Correia. 
.José Romero. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Getúlio Mou:ra. 
Bastos Tavares. 
Acúrcio Tõrres. 
Erigido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Mjnas Gerais: 

Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitschek. 

,Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutra. 
B1as Fortes. 
Israel Pinheiro. 
João Henrique. 
Augusto Viegas. 
G-ustavo Capanem:a. 
Celso Machado. 
Olinto Fonseca. 
Lair Tostes. 
Milt011 Prates. 

São Paulo: 
Machado Coelho. 
Cész.r Costa . 
.José Armando. 

Goiàs: 

Dario Cardoso. 
João d'Abreu. 
Caiado Godói. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 
~rartiniano Araújo. 
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Paraná: 
Flávio Guimarã.es. 
Fernando Flores. 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Orlando Brasil. 
Roberto Gossembacher. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Ernesto Domeles. 
Adroaldo Costa. 
Elói Rocha. 
Damas o Roclla. 
Antero Leiva.s. 
Glicério Alves. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara . 
Herofilo Azambuja. 
B::.yard Lima. 

União Democratica Nacional 

Maranhão: 
Alarico Pn.checo . 
Antenor Bogéia. 

Pia ui: 
José Cândido. 
Antônio Correia. 

Ceará: 
Fernandes Távora. 
Benl Carvalho. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
Leão Sampaio. 
Alencar Ara.rtpe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 

Paraíba: 
João Agripino. 
João Ursulo. 
Fernando Nobrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima Caval<:antL. 
Alde Sampaio. 
João Cleophas. 
Gill>e,rto Fr-eyre. 

Alagoas: 
Freitc's Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui' Palmeira. 
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Sergipe: 

Válter Franco. 
E:eribaldo Vlelra. 

Bahia: 
Aloisio de Carvalho. 
Luis Viana. 
Clemente Maxi.an1. 
Rafael Cincurã.. 
Allomar Baleeiro. 
João Mendes. 
Rui Santos. 

Distrito Federal: 
•· liarnilton Nogueira. 

Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 
Prado K'elly. 
Romão júnior. 
José Leomil. 

Minas G€rais: 
José Bonifácio. 
Magalháes Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton CamPos. 
Lopes Cançado. 

Goiã.s: 

Jales Machado. 
' Mato Grosso: 

João Vilasboas. 

Santa Catarina:·· 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Osório Tuiti. 

Partido T?-abalhista Brasileiro 

Amazonas: 
Luis Lago. 

Distrito Federal: 
Benjamin Fa.rah. · 
Vargas Neto. 
G'urgel do Amar~. 
Sega.clas Viana . 
Benicio Fontenele. 
Ant6n1o Silva. 

Minas Ge:rais : 
Leri Santo!;. 

São Paulo: 
Hugo Borghi. 
Berta Condé. 
Eusébio Rocha. 

Rio Grande do Slll: 
Artur Plscher. 

Pa:rtid.o Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo COUtinho. 

Distrito Federal: 
João Amazonas. 

São Paulo: 

José CrisPim. 
Osvaldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

Rio Grande do Sul: 

.kbílio F'ernand-es-.- · 

Partido .Rep-ublú:ano 

Maranhão: 

Lino Machado. 
Sousa Leão. 

Se.rgjpe; 

~...Durval Cruz. 
Amando· Fontes. 

Minas Gerais: 
Bernardes Pilho. 
Má.."io Brant. 
Artur Bernardes. 

Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

PartüLo Popular· Sl11dicalista 

Pará.: 
Deodoro Mendonça. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

Partit:to Democrata Cristão 

Pert12Illbuco: 
Arruda Oãmara. 

Partido Republicano Progressiste~ 

São Paulo: 

Campos Verga!. 

O SR. AURELIANO· LE!TE - Se
nhor Presidente, peço a palavra. pata 
apresentar um requerl!nento. 

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

O SR. AURELIANO LEITE - Se
nhor PreSidente, pedi a palaV1'2. para 
encaminhar à Mesa um requerimenta 
e, em seguida, just!f!cá-lo. 
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!:sse rcqueri:ne:1to, assinado por 
cêrca de cem Srs. Constitumtes está 
assim redigido: 

"Requeremos que se telegrafe à 
JlClSSa Delegação à Conferência da 
Paz, em Paris, exprimindo-lhe as nos
sas congratulações. pela sua instalação 
e, ao mesmo tempo, transmitindo-lhe 
os votos sinceros da Assembléia Na
cional Constituinte, no sentido de que 
cumpra altamente o seu mag. o obje
tivo para com-todos os paises mas em 
especial, ampare a causa da Itália, 
pleiteando para ela paz justa e breve". 

Pa_:>so, agora, à justificação: CLii> 
Se a Assembléia Nacional Consti

tuinte se tivesse r-eunido ontem dia 
memorável em que. solene e em~io
naJOltemente, se instalou, em Paris, a. 
c_onf-erênc:a da Paz, com a participa
çao do Brasil, eu haveria praticado, 
então ,c que, hoje, vou fazer. 

AJ>1audo com a convicção de um au
têntiCo cidadão do Brasil soberano o 
movimento de simpatia e de solida
riedade, dentro do nosso pais, em fa
vor da Itãlla republicana, da Itália es
piritual, da Itália popular, lembrando 
aos delegados brasileiros dêsse con
clave que se batem no sentido de que 
a Cor.Serência de Paris estenda àqu-ela 
Dobre pátria uma paz justa que sem 
dúvida, at!nja fraternalmente a 'todos 
os povos, mas que, em especial, pro
cur_e salvar a cultura ·e o prog1·esso 
do g·e~ero_so po~o mediterrâneo, o qual 
possm no BraSJl tantos numerosos fi
lhC:S entrelaçados conosco em eficaz 

. a~ cooperadora do nosso desenvol
vnnento, sob todos os aspectos. 

Além da razão particular invocada. 
todos nós da chamada América Lati
na devemos sentir no pais infeliz, que 
g~me sob ? sofrim-ento de dores que 
nao merecm. porque se submeteu à 
uma ditadura inf~me e pérfida; todos 
nós devemos sentir nesse pais. não só 
uma parte das raizes mais r;omotas da 
nossa raça, como a matriz primeira 
do nosso espírito, a· alma mater da 
nossa_ cultura jurid!ca. literária e das 
demalS artes. 

Não s? argumentes de ordem moral 
ou sentrmental mil!tam a favor da 
moção que proponho. 

Recordemos que a famosa "Carta 
do Atlitntico". assinada p::las nações 
aliadas estabeleceu que a guerra da 
humanidade não podia admitir pre
textos para conquistas terri toria!s . 
Mas. desgraÇadamente, não se estão 

-executando tão a!tos, solenes e ed!fi
cantes comprom:ssos. 

Não se está levando em conta que, 
logo que pôde, o povo italiano se re
voltou contra o opressor e, bravamen
te, pegou em armas e êle próprio, por 
suas mãos magras e crispadas, foi 
quem derribou o fascismo e castigou 
duramente o tirano Mussollni. 

Não se está levando em conta que 
cem mil patriotas, entr'<: soldados e 
""partig!ani" morreram fuzilados ou 
em combate contra os nazistas. 

Não se está levando em conta que 
a mar:nha italiana combateu por mais 
de ano, ao lado dos ingleses e dos 
americanos, contribuindo dest'arl:!i: 
para o apressamento da vitória cia li
berdade, enquanto que os marujos da 
grande França preferira!Xl afundar os 
seus possantes na >'ios nas águas de 
Toulon. 

Não está se levando em conta que 
foi o povo da Itália. aos 1914, que 
contribuiu para salvar o mundo, pois 
se o seu exército tivesse ficado da 
banda da Alemanha e da Austria. 
como aliás queria Victorio EmanueJ
le m, o Marne não constituiria um:> 
glória da França, pois as suas tropas 
dos Alpes não poderiam ter intervi
do na batalha, dando o triunfo aos 
aliados. 

Parece que os aliados não querem 
separar o povo italiano do fascismo e 
da monarquia, envolvendo-os no mes
mo repúdio, mantendo ingratamente o 
iõio m:sturado ao trigo. 
~rar da Itália tudo o que foi con

qlllStado P'lo fascismo é justo, é im
perioso. Mas puni-la draconianamen
te, destruindo tõda a sua gloriosa obra 
de 1&70 a_1922, é odioso, ·é iníquo. cla
ma aos ceus. 

O Sr. César Costa - V. Ex.• dá il
cença para um aparte ? 

O SR. AURELIANO LEITE- Com 
muito prazer. 

O Sr. César Costa - Justamente 
por levar em conta a atitude da ltà
l!a, ao lado dos aliados, logo que se 
l:bertou do fascismo. foi que a quas-e 
total~dade d.a bancada oaulista do 
Part1do Soc1ai Democrático assinou 
um apêlo para que se fizesse uma Paz 
justa co:tn, a Itália. sem a mutilação 
do seu território. 

f:sse apêlo moção foi entregue aos 
nossos Delegados João N'eves da· Fon
toura e Cirilo Júnior. 

O SR. AURELIA..,.O LEITE- Agra
deço o aparte €lucidativo de Vossa 
Excelência. 



- 3D4-

Não se sat!staça a política im!)"-Iia
lista da Rússia, sacrificando-se mons
truosamente a alma-mater da Jati
nidade. 

O Sr. Hermes Lima - Ai, Vossa 
Exc·elência dê licença pa~:a um aparte. 
Pôr a culpa dêsses fatos todos sõbre 
a Rússia é demais. Não tem medida. 
Isso é histórico. 

O SR AURELIANO LEITE - Res
peito muito a opinião e acato o con
ceito de V. Ex.• mas· não posso con
cordar inteiramente com Vossa Exce
lência. 

O Sr. Hermes Lima - Qual é o im
perialismo russo sôbre a Itália ? 

O SR. AURELIANO LEITE - São 
as exigências russas. 

O Sr. Hermes Lima - Quais são 
as exigências russas? 

O SR. AURELIANO LEITE - Inú
meras. V. Ex.• sabe tanto quanto eu. 

O Sr. Hermes Lima - Trieste não 
é uma exigência russa. Não é possí
vel considerar a Rússia a única im
perialista do mundo moderno. 

O Sr. Catres de Brito - Fo, a União 
Soviética que propôs se fisesse entrega 
à França de território italiano? 

O SR. AURELIANO LEITE - A 
Rússia sopra para depois morder. 

A novéJ república italiana, com a 
nova paz de Brenno, que se lhe deseja 
impõr, desprezada, ultrajada e muti
lada, vislumbra uma perspectiva som
bria, cheia de incógnitas. 

Ao invés do Vae Victes! do'bârbaro 
chefe gaulez, urge mostrar ao mundo 
que nestes 2.336 anos .de marcha, ca
minhamos alguma coisa no sentido da 
l:raternidade universal. 

O povo italiano já sofreu demasia
do. Se alguma culpa tivesse tido, por 
desventura, na agressão covarde à 
grande e impávida França, pagou ca
ríssimo, dantescamente, tudo, todos ~Js 
crimes fascistas. 

Sejamos de fato democratas, huma
nos e cristãos, procurando ajudar a 
bela Itália a safar-se do precipício 
para aonde a arrastou a insânia Je 
um homem diabólico. 

Demos-lhe estimules. Não a junja
mos à desgraça, Senhores Constituin
tes. 

Votemos favoràvelmente o requeri
mento que encaminhei à Mesa. 

Aliás, já. o nosso caro colega Erasto 
Gaertner apresentou. na semana pas
sada, à Assembléia Constituinte, mo
çíio semelhante. ,extensiva à Polônia. 

O nosso gesto, no dia de hoje, con
firma aquêle, no momento memorável 
da instalação da Conferência de Pa
ris, indo mesmo ao encontro do pen-

samento do govêrno brasileiro, e.~e
ríorísado em entrevista do nosso cha.n
celer. (Mu.ito õem; mufto õem. Ptll
mas.) 

Requerimento ao qual se retere 
o orador. 

REQUERIMENTO 

Requeremos que se telegra!e à 
nossa Delegação à Conferência da 
Paz, em Paris, exprimint'o-lhe as 
nossas congratulações pela sua 
instalação e, ao mesmo tempo. 
transmitindo-lhe os votos since
ros da Assembléia Nacional Cons
tituinte no sentido de que cumpra 
altamente o seu m:agno· objetivo 
para com todos os paises, mas. 
em especial, ampare a causa da 
Itália, pleiteando para ela paz 
justa e breve". 

Sala das Sessões, 30 de Julho de 
1946. - Aureliano Leite. - José Au~ 
gusto. - Antônio Feliciano. - Gil
berto Freyre. - Paulo Nogueira. 
Toted~.-:- Romeu Lourenção. -
Agostinho Monteiro. - Monteiro de 
Castro. - Otávio Mangabeira. - Li
curgo Leite.\- Gomy Junior. - Er
nani Sátiro. - Felipe Balbi. - Pe
droso Júnior. - Café Filho. - Ju
randir Pires. -- Soares Filho. - Ju
racy Magalhães. - Alõerico Fraga. 
- Adelmar Rocha. - Daniel de Car
vCJlko. - Plínio Barreto. - João 
.'Wendes. - Euclides Figueiredo. -
Renault Leite. - Wellingtor.. Bran
dão. - Crepory Franco. - Alves Li
nhares. - Pedro Ludovico. - Raul 
PiZZa. -Souza Costa. -José Jojfyli. 
- José Alkmim. - D-.uzue de Mes
quita. - Jacy de Figueiredo. - Pli
nio Lemos. - Vergniaud Wanderley. 
- Campos Vergal. - Dolor de An
drade. - .4.droaldo Costa. - Daniel 
Faraco. - Alfredo Sá. - Erasto 
Gaertner. - Paulo Sara.sate. - Ho
rácio Lajer. - Nestor Duarte. -
Matias Olímpio. - Lauro Lopes. -
A!tamirando Requião. - Jalles Ma
chado. - Luis Cláudio. - Vieira àe 
Rezende. - Nereu Ramos. - Dario 
Cardoso. - Osorio Tuyuty. - Do
mingos Velasco. - Lino Machado. -
José Bonifácio. - Fernandes Telles. 
-Prado Kelly. -Lopes Cançado. -
Rodrigues Seabra. - Acurcio Torres. 
- Oswaldo Studart. -Hermes Lima. 
-- Aloisio Alves. - Gentil Barreira. 
- Carlos Pinto. - Magalhães Pinto. 
- Egberto Roclrigues. - Euzeõio Ro-
cha. - Leite Neto. - Leão S!!mpa!o. 
- Roõerto Gla.sser. - Manoel Duar
te. - Grtzccho Cardoso: - Barbosa. 
Lima. -Miguel Couto .. . 
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O SR. GRACO CARDOSO 
Sr. Presidente, peço a palavra, para 
apresentar um requerimento. 

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

O SR. GRACO CARDOSO 
(lê o seguinte discurso) - Sr. Pre
sidente. a bancada sergipana na As
sembléia Nacional, sem distinção de 
legendas e partidos, com o pensamen
to voltado para os bravcs que, nas 
circunstâncias mais críticas do país, 
soube:-am honrar o civismo e a beleza 
do papel moral do soldado diante da 
bandeira e da pátria, requer que Vos
sa Ex.a se digne consultar à Casa se 
consente em fazer consignar na ata da 
sessão de hoje um voto de saudade 
e de reconhecimento à memória do 
General José de Avila Garcez, que 
passára à situação de reforma ainda 
no pôsto de coronel, por motivo do 
grave e duradoura enfermidade, quP. 
:'!final teve a 27 do corrente o seu ir
remediável e lutuoso epílogo. 

Vocação das mais puras e sinceras, 
orientada para a carreira das armas, 
onde cedo ingressou. tôda a vida do 
morto ilustre esteve radicada ao per
feito e leal desempenho da nobre 
profissão que dignificou pela satura
çãc do sentimento da disciplina, P. 
pelo culto instintivo e austero da or
dem e da lei. 

Com éle sepultou-se um genero~·J 
caráter e a unidade de uma existên
cia que poderia servir de lição à mo
cidade néstes tempos de indiferentls·· 
mo e demagogia, em que as ficçõee 

. substituem as idéias-e o egoísmo mais 
desalmado convicções e princípios. 

Muito jovem ainda cursando pre
pan tórlos na legt'ndária Escola Mi
litar da Praia Vermelha, achou-,~€' ec
locado na Primeira linha de comba
tentes. que como êle desfrutaram a 
alegria de defender as instituições re
publicanas de pouco implantadas. ba
tendo-se com o entusiasmo da m:>ci
dade contra a sedição do sargento 
Silv'.no na fortaleza de Santa Cn!ll. ;? 

sublevação da Armada no governo de 
Floriano. Todos que com éle viveram 
êsses dias· infaustos sabiam da sua 
tranquila coragem e da sua abnega
ção pessoal nas horas supremas do 
perigo. Mais de uma ordem do dia 
re!!lçou-lhe não só lances magníficos 
da verde 1dade, como gestos altrui:õ
ticos e de denodo ao longo das nos
sas vicls~tudes políticas e das nossa:; 

inglórias lutas fratricidas. Tenente de 
artilharia por serviços prestados à 
República, major, tenente-coronel, co
ronel, por merecimento. E, dest'arte, 
tôda a sua fé de ofício refulge num 
briLllo fecundo e sugestivo. 

Um dos raros remanescentes dos 
pelejados combates. do morro do Cas
telo. nesta Capital. e do São João 
Ba,tlsta, em Niterói. inclusive aquela 
ep1ca batalha de 9 de fevereiro, na. 
armação. ninguém o dissera, tal a mo
déstia do seu aspecto e a humildaae 
de seu porte, como a significar o es
quecimento de si mesmo, das sua~ 
ações. dos entreveres em que foi par
te. 

Nos graves momentos históricos que 
temos atravessado. tõda a vêz que a 
ordem Constitucional veio a pericli-
tar, em 1930 também. ei-lo firme, in
contaminado na sua fé patriótica. 
pronto à sustentação da autoridade e 
do regime. 

Na atividade da fileira. o último 
cargo que ocupou antes de adoecer e 
reformar-se no pêsto de generalato. 
foi o de comandante da Brigada exis
tente em Cruz Alta, no R!o Gr:mdP. 
do Sul. Dai por dia!'lte tõda a sua luta 
íntima e cotidiana concentrou-se em 
pro!ong3r a vida contra o assalto dos 
males que o vitimaram. 

Engenheiro militar, bacharel em 
ciências ~ísicas e matemáticas pelo 
regulamento Benjamim Constant. 
operoso e competente, exerceu diver
sas comissões de natureza técnica e 
cientifit'a não sõ no Rio de Janeiro), 
como em vários Estados da Federação. 
sendo um dos últimos comandantes da 
antiga escola de A viação. 

O general José de Avila Garcez, fi
lho de tradicional família sertaneja. 
cto município de Lagarto, do Estado 
de Sergipe, viveu simples e honrada
mente, repartindo-se entre duas re
ligiões: a do dever e a da família· 
foi a um só tempo virtuoso, crer{t<:, 
e educador incompsrável. Praticando 
ininterruptamente a sua fé, fo!. ~=
bém um modêlo cristão de chefe no 
Eantuário augusto da família, que 
ora profundamente consternada es
tende os olhos marejados de lágrimas 
pelos céus infindos a. lobrigar a ima
gem querida do mais digno dos es
pôsos " dos mais amante dos pais. 
(Mnito bem; muito bem. O orador e 
cumprimentado.) 

O SR. RUI SANTOS Sr. Pre-
sidente. peço a palavra, pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem ·a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. RUI SANTOS (pela ordem) 
- Lê o seguinte discurso:: - A con
dição de jornalista profissional, Se
ahor Presidente - e jornalista que 
viveu um regime de . censura e que, 
por duas vézes esteve na prisão -
impele-me a um. protesto. Somos 
lm'..!l familia em que as divergências 
- por mais profundas que sejam 
- não quebram a solidariedade fra-
ternal que nos u..'1e a todos os seus 
membros; somos um organismo - a 
imprensa - cujos órgãos sofrem igual
mente a lesão que atinge, aparente
mente, a um só dêles. As divergên
cias entre nós fortalecem-nos, desen
volvem-nos, unificam-nos paradoxal
mente embora; a repercussão nos de
mais órgãos- fisiopatologia- amea
ça a todos. 

A imprensa e os jornalistas so
frem, ainda hoje. as conseqüências 
dêsses anos de séculos de que por
fiamos por sair. Maldizia-se da pri
meira; caluniavam-se os segundos. 
Mas nem a maldição à imprensa, nem 
a calúnia aos jornalistas têm fôrça 
para destruir a consciência de um 
povo. A imprensa brasileira tem pe
cados e pecados que não são veniais, 
Sr. Presidente. Como jornalista sou o 
primeiro a proclamar. Nos"os pecados 
porém, são na sua maioria antes por 
bondade que por maldade. Se hou
vesse nas redações dos jornais bra
sileiros dicionârios apenas de adjeti
vos, - uns laudatórios somente e ou
tros somente condenatórios, - teria
mos de apurar em pouco tempo como 
o manuséio diário estragaria de pre
ferência aos primeiros que aos segun
dos. E não por crime de subserviên
cia, de venalidade, de suborno, de aga
chamento. Não. Pecado <e como é 
fácil pecar!> pecado de bondade, ma
nia de ser bom, êrro inconsciente de 
visão ao supor que por se dizer e~e 
repetir causas boas dos máus, êles aca
barão ficando bons. Mas os que mal
dizem de nós ou nos calu...""li&m, são 
freqüentemente aqueles para quem. 
pedra a pedra, fomos erguendo com a 
nossa fôrça e o nosso prestigio, pedes
tais de estadistas ou de valores; no 
dia em que os nossos olhos se abram 
um pouco mais, e os vemos a nú. 
e os apresentamos despidos - porque 
vestidos com a própria roupa - de
sandam-se contra nós, maldizem, ca
luniam. lançam-nos ao rosto, enver
gonhando-nos re:1l:mente, o que dêles 

dissemos, de boa fê, embora,· quando 
os estimulávamos a marchar, quando 
os ajudávamos a subir. Pelo crime 
tanta vez reincidente da bondade, so
mos condenados à maldade dos que 
a>resentamos bons. Pela porta m.als 
ou menos escancarada das colunas de 
"sociais", vamos deixando passar,. qua
lif~cados de "ilustres", "digno", "res
peitável", "brilhantes", quem jamais 
soube que fôsse ilustração, dignidade, 
respeitabilidade, brilho; e, quando 
conseguem a honra do suelto ou do 
artigo de fundo, estão consagrados. 
MUi-ta vez, omitimos seu nome, pela 
mallia brasileira de ser bom, na co
luna que lhes era própria, a do noti
ciário policial. .. 

Como jornalista profissional, Se
nhor Presidente, protesto veemente
mente contra a Violência que vem 
sofrendo •. há dias, um dos órgãos diá
rios da i.nlprensa carioca. Nim vem 
a pelo a divergência profunda em que
vivo dos companheiros que lá mili
tam; négo a quem quer que seja -
a não ser à Justiça - autoridade para 
condená-los criminosos ou desonestos, 
na função que desempenham. Con
tinuamos irmãos que se querem, ape
sar de relações quasi C(!rtadas. 

O Sr. N estar Duarte ~ Permite 
V. Ex.•, um aparte? 

O SR. RUI SANTOS - Pois não. 
O Sr. Nestor Duarte- Ao lado do 

protesto de V. Ex." e de outros tantos 
que aqui já se ergueram contra vio
lações da liberdade de imprensa, peço 
eneartar no seu discurso, pelo siglli
fica.do que tem, um protesto do Círculo 
católico Maritanista do Rio, que me 
honrou com o telegrama que passo a 
ler, para efeito da devida publicaÇãõ: 
"Circulo católico Maritanista defensor 
intransigente libel'da.c!e consciência. 
vem respeitosamente presença Vo.s
sência protestar contra oroem Chefe 
de Policia mandando apreender jor=t 
"'Tribuna Popular" ressaltando tais 
atos desacreditam nossa querida. 
Pátria conceito Nações Unidas. Cor
diais saudações. - <a.) Alfredo Be
vilacqua." 

Penso servir ao nob:-e intento de 
V. Ex.". jun·tando, às suas pala nas, 
estas do Circulo Católico Maritanista. 

O SR. RUI SANTOS - Vê Vossa 
Excelência que o clamor é de tõda a 
Nação. 
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O Sr. Roberto Glasser Tenho a 
declarar haver recebido diversos tele
gramas de protesto, seguidamente, 
tanto da Cwpital como dos Estados, 
~ontra essas Violências, aos quais junto 
a minha solidarieda<l.e. 

O Sr. Café Filho - Eis o deoo!
mento de um Senador do PSD. · 

O SR. RUI SANTOS - Essa ati
tude honra o nobre Senador. 

Não se combate por outro lado a 
mentira, com uma mentira maior; não 
se apaga um crime, com um crime· 
mais estúpido. Se a "Tribuna Popular" 
errou. aponte-se o êrro, destaque-se o 
êrro. positive-se a mentira. Não fa
çamos ao povo a injúria de julgá-lo 
incapaz de discernir entre a mentira 
e a veroa.de, -e êrro e o acêrto, o mal 
e o bem. 

E já que vlm a esta tribuna, senhor 
Presidente, quero trazer à Assetnbl~ia 
Constituinte, também. o protesto da 
Sociedade Amigos da América. contra 
a violência à liberdade de imprensa. 
Nós não somos uma organização par
tidária. mas rigorosamente política. E 
porque amigos da América, defensores 
da Democracia, das quatro liberdades 
populares. Constituímo-nos em plena 
Ditadura, a serviço da JustiÇa e da 
Dignidade Humana, o que nos valeu o 
ódio dos prepotentes. Mas não mor
remo.s por isso. Mesmo com a nossa 
sede vareja<la, fechada, continuamos 
a crescer na opinião pública. Fortale
cemo-nos. Fomos uma voz sempre 
ouVida pelo povo, a seu serviço. O 
Poder pessoal, por mais poderoso e 
mais violento, não consegue abolir a 
consciência: é estúpido insistir nisso. 
Não quer saber a Sociedade Amigos d~, 
Amética qual o jornaL nem quais os 
motivos geradores da repressão · po
licial: sabe apenas que se trata de 
um jornal, um órgão da opinião pú
blica. E quando um jornal sofre uma 
Violência, estão ameaçados, estão em 

.Perigo, todos os outros jornais; é a 
própria opinião pública que está em 
perigo. que está ameaçada. Dai o 
nosso p::-otesto. Da i o protesto da So
ciedade Amigos da América. 

Ninguém deve se arreceiar, senhor 
Presidente. dos homens que pensam e 
dos homens que dizem; contra êles, 
há a pala na e o pensamento de outros 
homens. Os qur. fazem mal. que são 
perniciosos à socieda-de são os que não 
pensam e os que não dizem. Cr1uito 
bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Tenho sô
bre a mesa um requerimento de con
gratulações assinado pe}n Sr. Domin
gos Velasco, nos seguintes têrmos: 

Requeiro que ·se cons!gne.em ata um 
voto de congratulações com o Exmo. 
Sr. Arcebispo de Golaz. D. Emma
nuel Gomes de Oliveira, pela passa
gem do ano jubilar da Igreja goiana. 
no qual se comemora o bi-centenário 
da Prelazia de Sant'Anna de Goiás. 
criada pela Bula Candor Lur:is Aeter
nae de Benedite> XIV. 

Sala das sessões, 26 de julho de 1946. 
- Domingos Velasco. 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Sr. Presidente, peç<!_ a palavra, para 
encaminhar a votaçaa. 

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

O SR. DOMINGOS VELASCO (") 
- sr. Presidente, não é apenas con;o 
católico que venho pedir à Assembléia-· 
um voto de congratulações com o 
Revm. Sr. Arcebispo de Goiás pe!o 
bi-centenário da criação da Prelaz19. 
de Santana de Goiás. 

Mesmo que não fôsse católico, Sr. 
·Presidente, seria meu dever, como 
goiano, fazer constar dos Anais des? 
Casa a satisfação de meus c.onterra
neos de verem, por ocasião do bi-cen
tenário da Prelazill. de Goiás, à . testa. 
daquela hoje arquidíocese, um emmen
te brasilei;o, Dom Emanuel Gomes de 
Oliveírll-. Para dizer tudo, basta que 
eu informe que, nos anos de sua di
reção. Sua Eminência fundou no Es
tado de Goiãs doze ginãsios de ensino 
secundãrio e trinta e quatro escolas 
primárias. Por isso mesmo. Sua Emi
nência é considerado o arcebispo da 
instrução em meu Estado. 

Mas, alem dêste motivo de ordem 
geral, tenho, Sr. Presidente, outro de 
ordem pessoal, que ê também de in
teresse público. 

Quando, em 1936, a reação fascista 
tirava desta casa quatro deputados, 
entre os quais eu mesmo, e os levava 
para as prisões, desceu sõbre nossa 
Pátria aquela onda de opressão e de 
indignidade que féz com que, durante 
mais de ano, fôssem os parlamenta
res presos injuriados e caluniados, sem 
que lhes permitisse nenhuma defesa. 
Naquêle ano de opressão, o que menos 
se dizia dos deputados encarcerados 
era que estavam a soldo de potências 
estrangeiras e, à sombra de seu man
dato, traindo a pátria. Eram, ao 
mesmo tempo, acusados de covardes, 
venais e traidores. 

-
c~) Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Aureliano Leite - Aliãs, de
pois disso a dissolução do Congresso 
bra:illeiro !oi acom!)a.nhada. dos piores 
doestos contra os Parlamentares. As
sinale V. Ex.& êsse fato no discurso 
que está pronunciando. , 

O Sr. Café Fi1Jw - Contra tudo 
isto protestei ao tempo da prisão. 

O Sr. Lino Machado - Várias vo
zes levantaram-se no Congresso. 

O SR. DOMINGO!;i VELASCO -
Grandes vozes, entre as quais a do 
meu nobre amigo e grande brasileiro 
que dignifica esta Assembléia, depu- . 
tado Café Filho. 

O Sr. Café Filho - Obrigado a 
V. Ex.a. 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Grandes vozes levantaram-se de pro-

. testo às infâmias assacadas contra os 
parlamentares presos. Mas a verdade 
é que na imprensa do pais só se po
dia escrever o nome de um parlamen
tar preso para injuriá-lo, caluniá-lo. 
Na minha terra, entretanto, uma alta 
voz, de grande autoridade moral, que 
é o Arcebispo de Goiás, D. Emanoel 
Gomes de Oliveira, - e cada vez que 
pronuncio seu nome o faço com a mais 
intima e sincera reverência - se le
vantou para, tempo mesmo em que 
eramos acusados de venáis e traidores, 
naquela mesma época, com a grande 
coragem cristã, sair em defesa de um 
deputado de Giás. 

As homenagens, poctanto, que re
queiro à Assembléia, de congratula
ções pelos serviços inestimáveis pres
tados ao povo de Goiás têm, por êste 
motivo, plena justificação, e espero 
que meu requerimento seja deferido. 
<Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. 
que aprovam o requerimento, que 
acaba de ser formulado pelo ilustre 
Representante Sr. Domingos Velasco, 
queiram levantar-sé. (Palmas.) 

Está aprovado. 

O SR. JOAO VILASBOAS - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. JOAO VILASBOAS (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes. A Comissão da Constitui
ção, numa das suas últimas reuniões 
da semana finda, votou a supressão t'e 
uma parte do projeto Constitucional, 
que estabelecia a Comissão Permanen
te Legislativa. Registrando o fato.- o 

"Jornal do Comércio" salientou que z 
votação fôra vencedora, contra dispo
sitivo do projeto, em virtude dos ugu
mentos apresentados pelo ilustre Depu
tado Sr. Acúrcio Tôrres, cujo nome 
peço permissão para declinar. Regis
trou ainda aquele matutino que S. Ex
celência apoiara sua argumentação na 
alegação de que, quando foram presos 
um senador e quatro deputados, a Co
missão Permanente do Senado nada 
fizera na defesa das imunidades par
lamentares. 

Sr. Presidente, uma amizade tuase 
fraternal me liga ao ilustre deputado 
fluminense, e essa amizade se .:onso
lidou, principalmente, nestas banca
das, quando daqui, lado a lado, c::>m
batfamos o govérno do Sr. Getúlio 
Vargas e nos opúnhamos à sua elei
ção à Presidência da República. Co
nheço de perto seu caráter e o sei 
incapaz de, deliberadamente. procurar 
escurecer.os_fa,tos ou diminuir a .Ltua
ção da Comissão Permanente do >e
nado, naquele momento. Atribuo a 
afirmativa de S. Ex.a perante a Co
missão Constitucional a um lapso cie 
sua invejável memória. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Qu'! fêz a 
Comissão Permanente? 

O SR. JOAO VILASBOAS - Vou 
dizer a V. Ex. a. 

Na triste manhã de 24 de março 
de 19~ - triste pela sua fisionomia 
e triste pelos lutuosos acontecimenvos 
do dia, que vinham macular uma oá
gina da história brasileira - desper
tei com um telefonema de ilustre jor
nalista, que me dava conhecimento de 
que, naquela noite, o Presidente da 
República teria transformado o "'~ta
do de sitio em estado de guerra, e 
prorrogado êste por 90 dias: e. como 
conseqüência do respectivo decreto, 
mandava recolher à prisão. pela 3es
tapo do Sr. Felinto Müller, o Sena:l.ar 
Abel Chermont e os Deputados Do
mingos Velasco, João Mangabeira 
Abguar Bastos e Otávio Silveira. 0 re

. veniu-me, então. aquele jornalista de 
que eu também seria levado à prisão 
naquele dia. 

:E:ste fato não se verificando, Se
nhor Presidente. à hora regimental. 2 
horas da tarde, entrei no Senado 1"<!
deral, onde funcionava a Comissão 
Permanente, e procurando seu presi
dente, encontrei no gabinete de S. Ex
celência uma comissão de deputados. 
Não posso recordar o nome de todos, 
mas sei que, entre êles, se encontra
vam o Deputado Acú.1·clo Tôrres ... 
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O Sr. Acú.rcio Tórres ~ Como :;:or
tador de um ~rotesto da minoria po:r
lamentar. 

O SR. JOAO VILASBOAS- ... e 
«> então Deputado Batista Luzardo. 

ss. Exas. tinham procurado a Co
missão Permanente para apresentar 
um protesto contra a prisão daqueles 
congressistas e pedir seu apoio na ae
fesa das imunidades parlamentar<!s. 
violadas pelo a.to do Presidente ela 
P.epú blica. 

Na presi·dência da Comissão Pe!·
nu.nente se assentava aquele gra nele 
mi.'lciro. que tantas vez.es dignificara 
a reo.:escnt2.ção ue Mins..s r.nm'l 2 
noutra Casa do Parlan-ento Na~\on::l 
- V:::ldomiro Magalhães. S. E}.". no 
::.brir a sessão daquele 1la declaro11 
cue a Comissão de denutaá~ó pre
Ú•nte na Casa, lhe levara .:o C'Jll!1ec!
~ento a prisão do Senadm e de qua
tro Deputados e lhe pedira as provi
ãênci'.?.s que a referi:da Comissão pu
desse r.omar, no momento. acentuan
do de;o<o logo, que ela não visava fn
;;er .:>;Jos!ção aos atos do Govêrno, ne:.1• 
t.i\.o pouco perturbá-lo na defesa da' 
:nstituições: apenas se limitava a· de
fender as imunida,des parlamentares 
""'crificadas. Imediatamente. Sr P:e
sidente. ~edi a ~alavra e OCUP"i a 
tribuna da Casa, para ~rofliga:r o a to 
à.o Presidente da República, não sn
mente prorrogando o estado de sitlG. 
i"ld' transformando-o em estado de 
:..:uer:a, sem -permissão do Parlam~n
tc Na.cional ou da Comissão Per!Ila
n~::n~ e, ao mesmo tempo, para p!·o-
1-estar co:1tra a prisão dos parlam·;:1-
t3res. 

O Sr. Café Filho - Na Cãma"a. 
me-u nobre colega. tive oportumaade 
de referir à atitude de V. Ex.•. 

O SR. JOA.O VILLASBOAS - Mui
to ag~adeddo a V. Ex. a. 

O Sr. Café Filho - V. Ex.• cum
p:-iu seu de'Ve!". 

O Sr .• 4.cúrcio Tórres -V. Ex.• pe1·
mito um aparte? 

O SR. JOA.O VILLASBOAS - Com 
t.õda 52.tis!ação recebo os apa<tes de 
v. Ex.a.. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - Na Cl'í~ica 
qu., fiz. não houve restrição aos no
bres e ilus~:-es cidadãos que compu
:nham a Comissão Permanente; sa
lientei apenas que, c<>m tudo que fi
zeram os membros da Comissão Per
:m.ancnte, na defesa das imunidadelõ. 
nã-o objetiva::-am o fim colimado. por 

isso que os ~a:-la:nentares continua
~am presos, as imunidades continua-
ram desrespejtsdas... · 

O Sr. Lino Machado - Era o !ní
c!o do Esta-do Novo. 

O Sr. Acúrcio Tórres - ... pelas 
p:lsõeo feitas, sem licença da Câmara 
a que êles pertenci=. 

O Sr. Nestor Duarte - Mas essa 
falta se atribuía também ao próprio 
Parlamento Nadonal, ou à maioria de 
en.tão. 

O Sr. Acúrcio Tórres - Na mi:nha 
crítica afirmei que, com a Comissão 
Permanente ou sem ela, não se impe
diriam a,to5 de violência do Poder 
Executivo. Portanto, eu não julgava 
indispensável a Comissão Permanen
te, porque. nêste caso. a citada Co
missão, note bem o nobre Senador, -
não os seus membros componentes -
havia falhado na sua finalidade. 

O Sr. Nestor Duarte - Como o pró
prio Parlamento. 

O SR. JOAO VILLASBOAS - P.e
cebo com prazer o esclarecimento do 
Representante Acúrcio Tõ:-res. que 
modifica de modo radical a notícia 
publicada pela impr·ensa, a qual diz 
que S. Ex." afirma.ra pera.nte a Co
missão Constitucional que êsse órgão 
não tomara qualquer ~rovidência no 
tocante à prisão dos Deputados. E, 
procurando demonstrar o contrário, 
vou lêr a indicação que apresent<?i 
naquele momento à Comissão Perma
nente. 

O Sr. Aureliano Leite - Em tud0 
isso só há um responsável: o Sr. Ge
túlio Vargas. 

O SR JOAO VILLASBOAS 
!.lendo): 

"Indico que a Seção Perma.nen
te do Senado Fe<!eral. dentro das 
'ltribmcõzs que lhe sãc tracadas 
no. .;.;üú:a !) do artigo 92 da éom
tituição F'edex-al. delibere: 

1.0 ) Se o Decreto n ° 712. oai
xado pelo Presidente da Re<:ú!:lli
ca. equip~ran<lo o estado de sitio, 
cujo prazo hoje expira. ac e.;tadu 
dt t;uerra, por mais ilO dias. cons
t~t~ ou não uma prorrage.ção do 
sztro; 

2.0 1 Se a autorização legislati
;·a c<>nstante do artigo segundo dv 
Decreto n. o 532, de 24 de dez~:m
bro do ano passado. permite :..o 
Pres1aenve da Rc·pública pro. w
~a.r o e.st.o.Cio de sítio por ma1~ dt: 
90 dias equiparando-o ao estado 
de guerra. sem prévia autor:tUçáo 
da Seção Permanente do Senado; 
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3.0 ) 5€. ter.do o ~reto n. 0 i12, 
de 21 cre março datado e só hojê 
publi-cado. declarado no seu a:-::
go 2.0 , <;.lle: fi.ca.m suspensa~ as 
garantias. &stabelecidas, explí~ir.z. 
ou 1mp!Jcitam<mte no artigo 17;i, e 
em ouLros artigos da Constit«!
çá<>, podem ser presos : 

a> os Deputados e Sen.adore:s 
Federais, sem prévia "licença da 
Câmara, do Senado. ou des~ Se
çác Permanente,· conforme · dis
põem os artigos 175, § 4. 0 • artigos 
32, 89 § 2.0 e 92, al!nea m da 
Constituição Fedem!; 

b) os membros d-a Côrte Su
prema, do Su-premo Tribunal Mi
litar, do Tribunal Superior da 
Justiça Eleitora!, do Tribuna: de 
Contas, d-os Tribunais Superior~s 
dos Estados. e os Governad•>re>. 
Secretári"os de Estado e Deputados 
Estaduais. 

Senado Federal, 24-3-36." 

Esta mi·nha indicação f-oi ma.nod.tada 
a uma Comissão especial, nomeada 
.J?ara . sôbre ela emitir parecer; mas, 
JmediaJtamente ao termi= a ses
são, o ilustre Presid-ente d3>quela 
Oasa, o Sr. Valdomir-o de Maga
lhães, acompai!Ihado dos primeko e 
segund-o Secretários do Senado. Se
Da.dores Cunha Melo e Nero de Ma
cedo, dirigiu-se ao Sr. Ministro da 
Justiça, leva!lldo cansigo um aviso 
em que pedia informações urgP.TlteS 
sôbre a prisão daqueles parr-l"lmen
ta.res, e, ao mesmo tempo, uma cópia 
d~ mesma indicação, para conhe
cimento do Sr. Presidente da Repú
blica. 

Naquele momento, em que se di
vulgava a noticia da pri:•ão dos re
presentantes do povo e êles sofiiam 
a ação violenta do ?.residente da 
RepÚlblica, minha admiração pelo 
g:ra.nde político minei·ro, já extinto, 
cresoeu e se avolumou pelo ver ar
rancar da sua f~aqueza física, a ex
traordinária fôrça moral, a imensa 
coragJ:Ill cívica, e ir peran-te o Se
nhor ~inlstro da Justiça protestar, 
com tõda veemência. contra -a vio
lência sofrida pelos seus colegas de 
representação parla.moentaor. 

A ação <mérgica da Mesa da Co
missão p&"manen<te do Senado d~
terminou que, na manhã do dia 26, 
n Sr. Ministro da. Justiça respon
desse ao aviso do Pr-esidentE: da 
Casa, ao mesmo te-mpo em que ~ 
Presidente da República lhe dii:igia 
uma mensagem, r.os seguintes têr
mos: 

"Rio de Ja.neiro, 26 de ma.rço 
de 1936 - Sr. · Pres\-dente. 

Tenho a honra de l>evar ao 
conhecimento da D. D. Seção 
Permanente do Sena.Uo que a. 
23 do corrente mês, às 20 horas, 
a policia efetuou a. prisão do 
Senador Abel Cherm<>Illt e dos 
Deputados Otávio Si:lveira., Dv
mingos Velasco, Abig.uar ~tos 
e João Ma.ngabeii'a. 

Assim procederam as autoricW.
des policiais em conseqüência do& 
haver sido decretada a equiparação 
ao estado de guerra da com~J.o 
intestina grave, a:rticwa'Cla é'ID 
dive.rsos pon•tos do pais desde de 
novembro de 1!135, e po.r esta.rem 
aquêles membros do Pooer Le
gislativo organizan-do, sob a i)ro
teção das regalias imer<mtes· ao 
re5i>ecttvo ma.nda:to, nova e im.i.
nente eclosão violenta d11.s a.ti
vida.des subversivas das insttt11i
ções politlcas e sociais. 

Lmpedindo-!hes a ação e ~:c
dendo-os, o Govêrn{o te'Ve em 
niira, sômen:te, defender a or<ie:n 
pública, cedenodo à imperiosa 'le
cessidade d·~ acauteJ:a..r direta
men·te a seg.u.rMlça n11eional. 

Atento, porém, à alta const
deração que me- merece o Poder 
Legi.slg,tivo, per!l!n<te o qual, em 
tempo opol'tuno, cmnprkei o de
'\'€! constttucional de relatar os 
_atos que esti.verexp. sujeirtos à 
sua apreciação, praticados d:u
re:nte1 êsse período an<>rmal da. 
vioda do país, venho desde já 
sUJbmeter ao conhecimento da. 
Seção Permanente do Senado a. 
ocor.rência acima referida. 

Reitero a V. Ex.• Sr. ?.resi
dente, e aos D. D. membros d-a. 
Seção Perlilan·enrte os protestos 
de minha mais elevada estima 
e consideração. - Getúlio Var
gas',. 

O SR. PR.ESIDENTE--' Observo ao 
nobre orador estar quase findo o tem
po de que dispõe. 

0. SR. JOAO VILASBOAS - Con
cluo já, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente da República dizia 
que havia tomado aquelas medidas 
em conseqüência da. interprei:.ação que 
dava à lei reguladora do estaão de 
guerra. e que, no momento oportuno, 
quando terminasse aquele periodo ex
cepcional, traria ac conhecimento do 
Legislativo ... 

O Sr. Lino Machado - A tátics. de
sem1)re: adiar! 
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O SR. JOAO VILASBOAS - ... as 
:razões por que as tinha tomado. Ain
da não se contentou com isso a Comis
são permanente do Senado, e o então 
Senador José de Sá pediu a nomeação 
de uma Comissão, para entender-se 
-com o Sr. Ministro da Justiça, no sen
tido de serem postos em liberdade os 
parlamentares . detidos. Dos entendi
mentos dessa Comissão com o Sr. Mi
nistro da Justiça nasceu o decreto do 
Sr. Presidente da República, baixado 
no dia 3 de.maio, quando se instalava 
o Congresso Nacional, declarando que 
1icaJVam suspensas as restrições im
postas às imunidades parlamentares 
em conseqüência do decreto de equi
paração do estado de sitio ao estado 
de guerra, sem prejuízo, entretanto, dos 
atos já praticados pelas autoridades. 
que eram, precisamente, os referentes 
à prisão dos cinco parlamentares. 

O Sr. Nestor Duarte - E o que fêz 
o Parlamento depois do dia 3 de 

maio?! 
Desejo saber se, sem a conivência 

do Parlamento Nadonal, qualquer di
ta,ão;- poderia dar golpes neste país! 

O Sr. Li1w Machado - O Parla
mento é fôrça desarmada. 

O Sr. Nestor Duarte - Desarmada, 
porque não sa-bia defender sua digni
dade e sua independência. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo 
soa.r os tímpanos) Atenção! Está 
-com a palavra o Sr. Senador João 
V!lasboas. 

O SR. JOAO VILASBOAS - A Co
missão Permanente fêz o que podia 
fazer naquele momento. 

O Sr. Nestor Duarte - A dignidade 
do Parlamento manda que seja vitima 
dos ditadores, e não conivente com 
êles. 

O Sr. Café FiU~o - Como deputado, 
tive meu apartamento invadido pela 
policia às duas horas da madrugada, 
para ser prêso. · 

O SR. PRESIDENTE - Peço aos 
nobres Constituintes que não apar
teiem insistentemente o orador. por
que o tempo de S. Ex.n já estâ findo. 

O SE. JOAO VILASBOAS - Orga
nismo dezarmado. amparado apenas 
nos ditames da rei e da nossa Cons
tituição, que poderia fazer mais, na 
defesa das imunidades sacrificadas, 
quando o Sr. Presidente da República 
se arrimava nas fôrças armadas. ex
-citadas, naquele momento, pela divul
gação do falso documento Coohen?! 

O Sr. Lino Machado - Documento 
que foi o próprio Presidente da . Re
publica quem mandou para cá. 

O SR. JOAO VILASBOAS - A ação 
da Câmara dos Deputados, que se 
a-briu no dia 3 de maio, não superou, 
absolutamente, a da Comissão Per
manente do Senado. . 

(Trocam-se inúmeros apartes) 

O SR. PRESIDENTE <Fazendo soar 
os tímpano§) - Atençãe! 

O SR. JOAO VILASBOAS- Mas 
o Sr. Presidente da Repúl>lica pro
meteu, naquele documento. que, opor
tunamente, traria ao conhecimento do 
Parlamento Nacional os atos de exce
ção QUe praticara :\urante o periodo 
do estado de guerra. Não houve ainda. 
oportunidade para S. Ex.a prestar 
essas contas ao Parlamento Nacional, 
porque o estado de guerra, prorroga
do foi até 10 de novembru, quando se 
deu a dissolução do Congresso Nacio
nal. Dai para diante, mesmo dentro 
da Constituição de 1937, continuou o 
País sob o estado de emergência, do 
qual S. Ex." também não prestou con
tas, porque só dêle saímos quando o 
Sr. Getúlio Vargas foi apeiado da pre
sidência da República pela revolução 
de 29 de outubro do ano passado. 

Entretanto, a ar.istia do tempo ain
da não beneficiou com a impunidade 
os atos r.e S. Ex.a, ainda não se pres
crev~ram os desrespeitos à Constitui
ção praticados pelo Sr. Getúlio Vargas 
durante êsse período, com a prisão dos 
deputados, com a violação das imuni
dades par lamentare,;; e quando se se
parar o Congresso nas dua~ casas do 
Parlamento. com?ete à Câmara dos 
Deputados chamà.-lo à prestação des
sas contas. e puni-lo como merece. 
(Muito bem, muito bem. Palmas) 

O SR. RENAULT LEITE - Sr. Pre
sidente. peço a ]Jalavra, pela ordem. 

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

O SR. RENAULT LEITE <"l <Pela 
ordem) - Sr. !?residente, Srs. Cons
tituintes. Era tainha. intenção não 
voltar a esta tribuna para tratar das 
"famosas violências do Piauí", embo
ra. desconhecidas em todo o Estado. 

Não irei. entr~;;anto, responder aos 
discursos pronunda'ios pelos nobres 
colegas ds. U. D. N., Deputados An
tônio Correia e José Cândi-do. Venho. 
apenas, com a atenção que todos nós 
devemos a esta Assembléia. informar_ 
que. em contra;Josição aos telegramas 
recebidos pela banca-da udenista. 
recebi igualmente inúmeros outros, 

(•) Não foi :e1·isto pelo oraãcr. 
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~f;.ooe;~e;esta~Jo ~~~~': :4~{: 
sas acusações ao Sr Interventor Fe
deral, telegramas êstes que ficam 
igualmente à disposição desta Assem
bléia. 

O Sr. Antônio Corrêa - V. Ex.a 
devia destruir <o.s acusações documen
tadas que trouxemos para esta casa. 

O Sr. José Cândido - Apontei no
mes de pessoas ~eviciadas e mortas. 

O SR. RENAULT LEITE - Para 
que fique, toda1ia, re~trado nos 
anais da Casa, passarei a ler o se
guinte telegrama: 

<Trocam-se inumeros apartes) . 

O. SR RENAULT LEITE- Não usa
mos o mesmo processo do nobre co
lega, de encomendar telegramas. 

O SR. PRESIDENTE - Peço aos 
ilustres Representantes que não dêm 
apartes sem permissão do orador, a 
fim de que haja ordem nos traba
lhos da Assembléia. 

O SR. RENA'OLT LEITE - Para 
que fique - repito - nos anais da 
Assembléia, passarei a ler o seguinte 
telegrama: 

"Por ter ~.stado ausente interior 
municipio ~6 hoje tomei conheci
mento discurso nobre Deputado 
Antônio Maria. Afirmo-lhe pleno 
conhecimento aqui não se comete 
nenhuma vio!ência, gozando todos 
piauienses, especialmente ude
nistas. máxima consideração ga
rantias govêrno Major Vitorino 
Correia. Numerosos udenistas co
laboram interventoria diversos 
cargos confiança, como diretor 
municipalidade, diretor estatística, 
membro Conselho Administrativo, 
juiz Tribunal Contas etc. Major 
Vitorino conta destacadas simpa
tias e devido apóio maioria incon
teste povo ,:nauiense. Quanto você 
~enhuma resposta mais significa
lava que gra:::J.de votação lhe deu 
povo minha terra, colocando-o se
gundo lugar entre os eleitos no 
momento de maiores dificuldades 
do partido a:bs. Sigefredo Pa
checo". 

O Sr. Antônio Corrêa - v. Ex.a 
pode responder a uma pergunta? 

O SR. RENAL'"LT LEITE - Pois 
não. 

O Sr. Antônio Corrêa - Queira 
saber se o telegrama do deputado Sl-

gefredo Pacheco a V. Ex." poderia des
truir as conclusões a que chegou D'· 
inquérito policial feito por uma 
delegação da confiança do Interventor 
em Am.arante, o qual apurou documen
tada.mente a existência de violências,. 
isto é, que os cidadãos foram realmen
te espancados. Gostaria também que· 
V. Ex.". me pudesse dizer se êsse te
legrama destruirá fato tão gravissimo, 
que levei ao conhecimento ... 

O SR. RENAULT LEITE O 
aparte do nobre deputado está muito· 
longo. Disponho de pouco tempo para 
terminar minhas considerações. 

O Sr. Antônio- Corrêa __; V. Ex."· 
não destruirá coisa alguma, como não 
destruirá o telegrama do deputado Si
gefredo Pacheco os ferimentos a baio
neta, de que foram vitimas os estu-· 
dantes de Parnaíba. São fatos con
cretos,_ não são meras acusações. 

O sa:-RÊNAULT LEITE Ao 
aparte do nobre colega Antônio Cor
reia tenho a acrescentar que, se as 
autoridades apuraram os crimes prati
cados, vão punir os responsáveis e,. 
portanto, o govêrno está desempenhan
do imparcialmente as suas funções. 

O Sr. Antônio Corrêa - Inquérito
que o Interventor mandou arquivar, 
criminosamente. 

O SR. RENAULT LEITE - E' ê~re. 
Srs. Constituintes, o depoimentO' de um 
nosso companheiro que se encontra no. 
Pia ui, depoimento que merece todo o 
meu crédito, partlndo expontã.nea
mente de quem parte, e que estou cer
to ser também insuspeito para meus 
colegas da U. D. N. de men Estaao. 

o Sr. Antônio Corrêa - Mas que· 
não têm fôrça para destruir fatos reais, 
documentados. 

o Sr. José Cândido- Apoiado. 
O SR. RENAULT LEITE - VV. 

Excias. se encontram na capital da 
República e o nosso colega dá teste
munho do Estado que acaba de per
correr. 

O Sr. Adelmar Rocha - O orador 
deveria apresentar o testemunho dos 
undenistas que, segundo V. Ex.". co
laboram com o Govêrno. :esse é que 
seria interessante. · 

O SR. RENAULT LEITE - Consta 
do telegrama do Deputado Sigefredo 
Pacheco: o Diretor de Estatística. 

O Sr. José Cândido - Nunca fêz 
parte da União Democrática Nacional. 

O SR .. RENAULT LEITE - Se o 
Deputado Slgefredo ?ache<:o já não 
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me:rece a confiança de VV. Excias. da 
-u.D.N. a culpa não é minha. 

O Sr." Antônio Corrêa - Merece, 
mas o tes~emunho de S. Ex.a não terá 
fôrça "para destruir os documentos que 

- trouxemos aqui, citando os nomes das 
vitimas e a natureza dos ferimentos so
fridos pelas mesmas. 

O SR. RENAULT LEITE - Então 
"VV. Excias. estavam equivoca
dos quando tentavam conciliar a po
litica do Estado com -a candidatura a 
governador do Sr. Sigefredo Pacheco. 
Se já não reconhec~m autoridade em 
S. Ex.a sequer para passar um tele
grama, como o ~ueriam para Gover-
nador?! . 

O Sr. Antônio Corrêa - E' muito 
digno. mas o corpo de delito p!"ova que 
s. Ex ... foi parcial em seu depoimento. 

Votação c! e legendas: 

U. D. N ................... . 

O Sr. José Cândido - Dos malw o 
menor. Pelo menos é elemento radi
cado ao meio. 

O SR. RENAULT LEITE - Quer 
dizer que V. Ex. a. reconhece estar der
rotado no Estado. 

O Sr. José Cândido - Não reconheço 
que esteja derrotado. Não acredito no 
entanto que, encontrando-se ali como 
Interventor um verdadeiro capataz de 
V. Ex ... , tenhamos eleições livres no 
Estado. 

O SR. RENAULT LEITE - No mo
mento. reconhecem essa derrota. 

Paa-a que fique consignado nos anais 
desta Assembléia, passarei a ler o re
sultado final das eleições de 2 de de
zembro, conforme acabou de publica!" o 
Tribunal Regional do Pia ui: 

54.486 4 j ,83, ~·~) 
' 3.33% 

P. S. D . ..................................... . 50.716 
3.807 
1.095 

45,45 :,~) 
Partido Libertador . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
P. P. S ................................ · · · · ·- · 
p. c. . ...................................... . 603 

872 Em branco ................................... . 

Total . . . . . .............................. . 111.579 

O Sr. José Cândido - Que tem isso? 
O SR. RENAULT LEITE- Isso in

dica a maioria de apenas 3,28%. 
O Sr. Jo.~é Cândido - E' maioria? 

O SR. RENA1JL'T LEITE - Eis 
ai, Srs. Constituintes, a verdadeira 
grandeza da esmagadora vitôria, con
forme proclamou desta tribuna o no
bre Deputado Sr. José Cândido em seu 
último discurso. · 

O Sr. Antônio Corrêa - Nada dis
so destrói o fato das violências per
petra!~~s contra correlig:onários nos
sos. 

O SR. RENP.l:LT LEITE- Conhe
cemcs i:>em os r2cursos que VV. Exce
lências sempre wubcram pôr em prá
tica . Como vemos. é uma maio::-ia pre
cárir •. t;:le !1ác atir.giu a 3,5 por cen
to e que: no momento. está suplanta
da pehs valiosas aC.-2sôes que temos 
l'ecebião. 

Ao terminar, Sr. Presici.ente. quc:-o 
que m:nhas últimas palavras sejam í!e 
inteiro aplauso i:. pacif:cação da fa
mília brasileira. através do congraça
ment-o das s!.Ht-3 ~orrent~s democrá~:
cas. 

Quero também ressaltar que essa. 
· pacificação s5 será atingida se edifica

da sõbre a grande base da sincerida
de. e esta não tem havido no caso 
do Piauí 

O Sr. Adelmar Rocha - Vossa Ex
celé!1c:a d:sse que o Piauí não entra
ria na coalisão. Comprometo-me a 
prová-lo da tribuna. 

O SR. RENAULT LEITE - Eu dis
se, ~m telegrama, que a coalisão não 
im;>licaria no sacrifício de nossos com
panheiros. 

O Sr. Antônio Co:-rêa - Vossa Ex
celência teria a vitória assegurada 
pela violênc:a contra o povo. 

O SR. RENAULT LEITE - Se o 
nobr-e colega quer. eu lhe dou o diplo
ma de agressivicl.ade. Na à."\ mais posso 
fazer. fM:•ito bem; muito bem.) 

O SR PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação o requerimento do 
Se:1!~or Auroliano ·Leite e vários ou
t!"os .. Repre~entantes, lido anterior
nle!:t~. 

O SR. JOAO AMAZONAS- Senhor 
Pr~s!dcr!te. peço n. pal:::.vra. para en
catninha!" a -votação. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lav:-a o nobre Repr.:sentante. 

O SR. JOAO AMAZONAS c•1 -
Sr. Presidente, ouvimos, com a ma!or 
atenção, a leitura do requerimento 
subscrito por quase uma centena de 
Rcpresentant'i:s. bem como a res~cti
va justificação feita pelo ilustre Re
presentante paulista, Sr. Aureliano 
LeiEe, <; respeite:. do voto de congratu
laçoes a Conferencia da Paz e dos vo
tos formulados para que esta Assem
bl.;ia Constitu!nte expressasse seus 
sentimentos favoráveis a que a nossa 
Delegação naquele grande certame i.n
ternacional defendesse os interêsses da 
I~ália. 

Ct:ncordamos em parte com êsse rt
c;:uenmentc, u~a vez que a realização 
da ConferenCla da Paz interessa a 
esta Assembléia Constituinte pois para 
ela estão voltados os olhos d'e todos os 
povos do mundo que tanto sofreram 
nessa incrível carnificina de seis o. nus. 

_Todos esperam que nela não se n
plta um novo Versalhes e que d<•S 
acordos e tratados a que se possa che
gar surjam condições justas para var
rer da face da Terra o terror da 
guerra. 

Não vemos, entretanto, razão algu
ma. pa'::ll 9ue nossa Delegação àquela 
Conferenc1a tenha preferên~ills por 
es_? ou por aquela Nação vencida 
Nao podemos confundir a reunião em 
que as. Nações Unidas procuram ;:he
ga~ a JUstas conclusões; a respeito lus 
pa1ses derrotados, em uma reunião 
onde, de um lado, há um grupo de 
pad:inhos e do outro o de apadri-
nhados. 1 

De maneira alguma poderia ser essa 
a atitude do Brasil. Porque deve a 
Delegação Brasileira ter predileções 
pela Itália abrindo precedentes pan 
que outros países tivessem também 
suas. preferências por outras nações 
venc1das? Dê::te modo a Conferénda 
da Pa.z, dentro da qual o problema de 
uma JUSta paz para o mundo deve ~er 
discu~ida ~om o _espírito de justiça. 
com 1sençao de animo, de preferên
cias nacionais, ou sentimentais. perde
ria ela seus objetivos e finalidades 
principais. 

Contra quem devemos defender os 
interêsses da Itália? Creio que na ius
t?"icativa fei~ pelo nobre colega pa,J
llSta desta tnbuna deixou-se entrever 
que seria contra aquelas nações que 
foram nossas aliadas nesse grande 
conflito. Defender os interêsses aa 

r•) -- Nfro foi revisto pelo o:::ador. 

Itália, de certo modo e da maneira 
pela qual foi colocada aqui a tues
tão, é contrariar as pretensões da 
Iugoslávia. Sendo justo recordar a he
roica resistência do glorioso povo ita
liano na luta contra os tiranos que o 
dominaram, não podemos, porém, es
quecer por um segundo o papel desem
penhado pela Iugoslávia nossa aliada 
que teve todo seu território talado oe
las tropas nazistas mas que nunca. 
em momento algum, cedeu, frente às 
hastes hitlerianas. Não podemos es
quecer que Belgrado foi uma das ca
pitais do mundo mais arrazadas ,:.eio 
ódio maldito de Hitler e que apesar 
disso, seu povo, por tôda parte, soube 
empreender a luta decidida em prol 
dos interêses da sua própria pãtr!a e 
das Nações Unidas. 

Sr. Presidente, a bancada do Pa,·
tido Comunista, como o ilustre Re
presentante de São Paulo, sente a 
maior afeição pela República Italia -:1a, 
que ora surge - do sacrifício de seus 
filhos, república instituída, ainda hâ 
pouco,_pela vontade soberana do povo 
italiano- que compareceu aos milhões 
às urnas traçando, assim, novos desti'-
nos à terra de Mateoti. ·.-

Entretanto, embora amigos da Ltá
!ia, de nenhuma forma poderemos es
quecer que foi ela a principal aliacts. 
da Alemanha, um dos pilares do Eixo 
e que cometeu crimes que não de·1emos 
esqu-2eer. 

O Sr. Aureliano Leite· - Essa a que 
V. Ex." se refere é a Itália Fascista, 
ao passo que nossa moção se refere à 
Itália x:epublicana, popular e espiri
tual. 

O SR. JOAO AMAZONAS - V. Ex
celência poderia dizer o mesmo a rc~
peito da Alemanha e do JS>pão ... 

O Sr. Aureliano Leite - Não e a 
mesma coisa. 

O SR. JOAO AMAZONAS -
porque, a Alemanha e o Japão po
derão transformar-se em república A 
Alemanha depais da guerra de 14 se 
transformou em República e nem ;;,~r 
isso deixou de praticar o crime matar 
que a História registra. 

O Sr. Aureliano Leite - O simile 
de V. Ex." não se aplica ao caso em 
debate. 

O SR. JOAO AM..o\ZONAS -A ~t.á
lia, nobre Representante, foi um dos 
princinais esteios ão Eixo. Não ncs de
vemos· esquecer de que nesses praci
nhas mo~eram atingidos pelas >alas 
do Exército de Mussol!:!i. dos ••.aiiR
nos. portanto .... 
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O Sr. Aureliano Leite - &sé é •.llll 
velho refrão, mas por isso a Itália re
publicana não é responsável. 

O SR. JOAO AMAZONAS - . . de 
que os navios brasileiros, em nossas 
águas territoriais, foram afundados 
por submarinos italianos. 

O SR. PRESIDENTE - Permi,·a
me o nobre Representante observqr 
que se acha quase findo o tempo de 
que dispõe. 

O SR. JOAO AMAZONAS - Vau 
terminar, Sr. Presidente. 

Realmente, uma.coisa é o tratamen
to que devemos dispensar à Itália de 
hoje e outro o esquecimento daqt~ilo 
que constituiu crime ... 

O Sr. Aureliano Leite - Crime do. 
fascismo. 

O SR. JOAO AMAZONAS - Cri
me do fascismo, diz muito bem V. 
Excia. Mas, de qualquer forma, pra
ticado pela Itália. A melhor maneira, 
de ajudar '"' povo italiano é fazê-lo 
consciC.!lte do crime cometido e destruir 
aquelas mesmas condições da paz de 
Versailles que levou o mundo à segun
da grande carniticina por nós assis
tida. Com ódio e horror. 

Queremos · uma paz justa para to
dos os povos e entendemos que a De
legação Brasileira não deve ter pre
ferências especiais, mas, ao contTário, 
agtr com serenidade, ouvindo tõdas 
as propàsições; sôbre elas meditando 
no interêsse de dar ao mundo a tran
qüilidade que todos desejamos. 

São êsses os motivos parque. Sr. 
Presidente, apresento um substitutivo 
ao requerimento do ilustre Represen
tante de São Paulo. Neln, fazemos 
votos para que a Conferência da .Paz 
atinja realmente os seus objetivos -
objetivos de amizade e de confiança 
entre os povos. Desejamos ainda que 
a Conferência da Paz não seja per
turbada pelos interesses do capital fi
nanceiro mais reacionário, que é a 
fonte e a causa de tôdas as guer
ras. 

Passo às mãos de V. Excia., sr. 
Presidente, o substitutivo, em que a 
bancada do meu Partido, nos mes
mos têrmos do requerimento formula
-do pelo ilustre Representante de São 
Paulo, consigna um sincero voto de 
congratulações pela instalação da Con
ferência da paz e faz outros para que 
ela cumpra os seus objetivos, n() in
terêsse da. justiça e da tranqüillda
c:l.e do mundo. I Muito bem; muito bem 
Paima.J1.) · 

O orador envia à Mesa o seguin
te 

REQUERIMENTO 

Requeremos que se telegrafe à nossa. 
Delegação à Conferência da Paz con
gratulando-se sinceramente pela Ins
talação desta, e. ao mesmo tempo, 
consubstanciando em expressivas pa
lavras o voto da Assembléia Consti
tuinte a fim de que cumpra os seus 
objetivos no interesse da justiça e da 
Paz mundiaL 

Sala das Sessões, 30-7-46. - João 
Amazonas. - Gregório Bezerra. 
Carlos Marighela. - Jorge Amado. -
Maurício Grabois. - Alcides· Saben
ça. - Osvaldo Pacheco. - José rrts
pim. 

O SR. PRESIDENTE - Acaba de 
chegar à Mesa outro requerimento. 

O nobre Representante, autor des
te requerimento não o caracterizou. 
Parece-me, portanto, que se trat.a de 
duas proposições. 

O SR. JOAO AMAZONAS cPelCL 
ordem) - Peço perdão a V. Excia., 
Sr. Presidente, mas solicitei que lôsse 
"dado caráte1 de substitutivo ao re
querimento apresentado. 

O SR. ACúRCIO TORRES rPela. 
ordem) - Sr. Presidente, em face da 
declaração que acaba de fazer o no
bre Representante da bancada comu
nista, requel!"o a V. Excla. preferên
cia para o requerimento de que é pri
meiro signatário o Sr. Representunte 
Aureliano Leite. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Re
presentante João Amazonas, acaba de · 
declarar que seu requerimento é subs
titutivo. Os substitutivos como deter
mina o Regimento são votados em 
primeiro lugar, salvo deliberação em 
contrãrio da Assembléia. O nobre Re
presentante do Estado do Rio Sr. 
Acúrc~o Tôrres, pede preferência para 
votaçao do requerimento de que e pri
meiro signatário o Sr. Representante 
Aureliano Leite. Vou submeter a vo
tos o requerimento de preferência. 

Os Senhores, que concedem a pre
ferência, queiram levantar-se. <Pau
sa. J 

Está concedicla. 
Os Senhores, que· aprovam o reque

rimento do Sr. Aureliano Leite e ou
tros, queiram levantar-se. <Pausa. ) 

Está aprovSAo. 
Vou por a votos o requerimento

do Sr. João Amazonas. 
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O SR. AC'úRCIO TORRES - (pe
lJL ordem) - Sr. Presidente, penso 
que, votado o requerimento originá
rio, não há mais razão para o subs
titutivo. :t!:sse só seria submetido ao 
ovoto da Assembléia, rejeitado que 
fôsse aquêle. Terlamos de optar. 

O SR. PREStDENTE - V. Ex.a 
pediu preferência, a qual foi apro
vada. A preferência refere-se apenas 
a colocação na Ordem do Dia; não 
prejudica a matéria. 

O SR. ACúRCIO TORRES 
Sr. Presidente, bem sei que o pedido 
de preferência visa, apenas colocar em 
primeiro lugar na pauta determinada 
matéria. Se o Sr. Representante João 

_ Amazonas se tivesse limitado a man
dar seu requerimento à Mesa, como· 
o fizera logo de início, não teria eu 
pedido algum a formular; mas S. 
Ex.a foi à Mesa e V. Ex. a informou 
a Assembléia que o Representante do 
Partido Comunista, dera a denomi
nação de substitutivo ao seu requeri
mento. 

Como o substitutivo teria prefe
rência regimental e deveria ser vo
tado antes do requerL'llento a que 
pretendia substituir, pedi preferên
cia para o requerimento do Sr. Aure
liano Leite, tendo sido êste aprovado 
em virtude da preferência concedida. 

Estará assim prejudicado o substi
tutivo. 

O SR. PRESIDENTE - Como o 
pedido de preferência aprovado foi 
requerido sem prejuizo da matéria 
que se vota, a fim de dissipar qual
quer dúvida vou ouvir ainda a As
sembléia. 

Os Senhores, que aprovam o re
querimento do Sr. João Amazonas, 
queiram levantar-se. <Pc:.usa.! 

Está rejeitado. 
Passa-se à matéria constante da 

Ordem do Dia. 
Tem a palavra o Sr. Dario Cardo

so. primeiro orador inscrito. 
O SR. DARIO CARDOSO - Sr. 

Presidente. Srs. Constituintes, quan
do, desta tril:>una. dissertei, há cêrca 
de um mês. sôbre o Poder Judiciário, 
tive oportunic:!adc de afirmar que a 
melhor prerrogativa que se poderia 
atribuir :>. êsse Poder. na Constitui
ção em e11"bora<;ão, seria a de colo
cá-lo wb a égide da União, isto é. 
federalizá-lo. Ao fazer essa afirma
ção, encontrei da parte de alguns dos 
nobres Constituintes c. maY.imamente, 
da parte do Sr. AtalibR Nogueira, 
uma oposição cerrada. pois que S. 
Ex.• entéo afirm:noa q,ue a íederall-

zação da justiça não se comportaria 
dentro no sistema federativo. No 
sentir dêsse ilustre Constituinte, 
com a federação não se compadece a 
unificação ou a federação da jus
tiça. 

Considera, portanto, o digno repre
sentante paulista a dualidade de 
justiça como um dos cánones funda
mentais dessa forma de Estado. E. 
para sustentar mais extensamente
seu ponto de vista, veio S. Ex.a à 
tribuna, dias após, contestando, em
bora sem essa afirmativa, o meu rP.
ferido discurso. 

Sou compelido, Srs. Constituintes, 
ante êste fato, a voltar ao assunto, 
para ainda uma vez demonstrar que 
em êrro laboram os que vêm incom
patibilidade entre a Federação e a 
unificação do Judiciário. 

Conforme afirmei, então, e reafir
mo hoje, não existe um tipo rigido 
de Estado Federal. Esta forma de 
Estado,- colocada em dois extremos -
a ConfederaÇão de um lado e o Es
tP.do Unitário de outro, - poderá 
apresentar os mais variados aspectos. 
as mais diversas formas, desde a des
centraliZação absoluta ou a descen
tralização máxima atê à riiinima. 
constituindo o que, com propriedade 
denominou um dos nossos grandes 
constitucionalistas, Pontes de Miran
da, - escala federativa. 

Para confirmar e justificar o meu 
ponto de vista, não recorreret a 
definições, por diversos motivos: pri
meiro, porque nesta tribuna, que não 
é cátedra, não cabem discussões de 
caráter acadêmico, mesmo porque 
aqui se congregam representantes da 
Nação e não professôres e alunos; 
segundo, porque as definições são 
sempre perigosas, correndo-se o ris
·co de trazer a debate como melhor. 
a pior, pecado de que ninguém está. 
isento, e que tem sidv cometido por 
muitos doutos e professôres: e !i
nalmente, porque a realidade, me
lhor do que qualquer definição, nos 
mostra a existência de tipos ài ver
sos dessa modalidade de Estado. 
Basta que citemos a Federação ame
ricana, a suiça, a alemã, c:onsubstan
ciada na Co:l.Stituiçãc \Veima!', a aus
triaca, a russa, cada uma constituin
ao um modêlo ou tipo düerente de 
Federação. 

Do exame dos diversos tipos de Es
tado Federal, pode-se concluir que 
esta forma de Estado se apresenta ao 
observador como uma reunião de im
tidades autônomas ou estados-mem
bros integrados em uma só sobera
nia de que é titular a União. 
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O q_ue, pois, se pode considerar como 
<:aracteristica fun,!iamental da fede
r-a.;ão é a pluralidade de autonomias e 
a unidade de sobera:nia. A autonomia 
dos estados-membros - quer outor
gada pela União, quer reservada a si 
pelos próprios Estados - pode ;er 
mais ou menos ampla, conforme o 
tipo ou modêlo federativo, oscilando 
amplamente entre os dois extremos: 
confederação e unitarismo. Como tio o 
ma!s próximo da confederação, isto· é, 
em que as coletividades-membros go
zarn da mais larga autonomia, pode ci
ta:--s~ a federação em que a União 
]X>"f'Ua apenas a unidade de naciona
lióade, ou o caráter internacional de 
Estado, sem a facu1dade de auto
<:onstituir-se internamente, cabendo 
est:o. facul<dade inteiram?<1te àquelas 
colet.ivida<les. 

!"o poder de auto-constituição é que 
ref!de a autonomia. Assim, as coleti
-vidades-membros de determinada fed2-
ração podem exercer os poderes legis
lati1'0S, o executivo e o judiciário e go
zar de menor autonomia do que os 
de outra, em que exerçam apenas o 
Executivo e o ~gislativo, desde que 
disponham nesta, da faculdarle de au
to-constituir-se em relaçã0 a êsses dois 
pod :res e dela não disponham, em re
laçãa aos três naquela. Pontes de Mi
r~:>a ~tudando o assunto, com a pro
ficlencia e profundeza que o caracte
rizam, enumera em seu erudito tra
balho "Fundamentos Atuais do Di
reito Constitucional", 10 tipos de fe
del'ação entrê os quais o em que os-
membros exercem o poder legislativo 
e um dos dois outros (Executivo e Ju- " 
diciáiioJ . podendo auto-consUtuir-se 
a r~speito dê!es - seria êste o tipo a 
que s: filiaria a brasileira, se se fizes
se 3 unificação da justiça. Como ti
po menos descentralizado, isto é, em 
que a autonomia é !!'.ais estreita avi
zinha."'ldo-se do Estado Unitário, cita 
o &ntor em referência 0 Estado Federal 
<:m que os membros só possuem Po
d~ Executivo e Legislativo sem poder 
au:.o-constitutivo .. 

Não é apenas em Pontes de Mira!'
<la que encontramos arrimo para ;; 
nossa oPinião, mas em quase todos os 
tra.t:trlistas do assunto, assim est!-an
geiros como brasileiros. Kelsen. em 
su:. "Teori:l Geral do Estado". afirm'l 
que a &sência da fed;ração reside nn 
g:-r,•.l -e na brma espedfica de deEcen
tr?..1iZ!JÇão e que a úniea coisa que 
perm1t2 dctermmar se um estado é o:• 
não federal (, o exame do cc>nteúdo -:l~ 
su~ constituição . ._J)OU«o i_p1portandu " 
nome que a.dote, como a sua origem ou 

processo genético. J elinek observou 
igualmente que não há rc:gra !lxa ou 
padrão forçado segundo o qual se des
criminem por espécies e porções os 
direitos e facu1dades de cada entida
de federada, tudo dependendo da 
Constituição, que tudo pode determi= 
livremente, contanto que lhes deixe 
"espaço bastante para o livre movi
mento." Do mesmo sentir era o in
signe Amaro Cava.ncanti. Se não há, 
como de boa fé e com conhecimento 
do assunto ninguém podeTá negar. 
um tipo padrão rígido de estado fe
deral, fora de dúvida se torna que a 
unidade ou dualidade da justiça em 
nada se choca com os princípios ou 
cãnones federativos - não se trata de 
uma questão de sistema e sim de mera 
questão de conv=niência. Oscilando :;. 
federação entre os extremos confede
ração e estado unitário, o que se po
derá. afi:mar, com justeza." é que a 
federação com dualida-de d;; justiça 
mais se aproximará da confederação. 
tendendo, a que adotar a unidade dês
'e poder, mais para o lado do unita
rismo. Em meu anterior discurso, afir
:nei. e agora repito, que mais natural 
e mais consz·ntãneo com os principias 
cardiais da federação é a unidade e 
não a dualidade da justiça, porquan
to sendo o poder judiciário emana
ção da soberania nacional, que nas 
federações é exercida pelo poder cen
tral, não deverá caber aos· Estados, 
que dispõem apenas de autonomia, 
acrescendo, de mais a mais, que os po
deres legislativos e executivos esta
duais apenas fazem e executam leis 
respeitantes aos interesses peculiares 
de cadq. Estado, ao passo que o judi
ciário, embora estadual, aplica. leis 
federai~. o que constitui manifesta in
congru~ncia. 

Al1tes de abandonar êste assunto 
•1ão me furto ao desejo de ler o que 
a respeito escreveu, em 1933, em seu 
substanciadc trabalho A margem do 
Ante-Projeto Constitucional, o Sr. 
Temistocles Cavalcanti, atual Procura
dor Geral da República, comentando 
o ante-projeto da Constituição de 1934. 
Escreveu êsse notável cultor das Ie;,ras 
j uridicas brasileiras: 

"Um dos pontos essenciais do 
anteprojeto é o :·elativG ao Poder 
Judiciário. Nenhuma questão, 
P::la sua relevãn·cóa. mais impor
tante que esta, dada a dura ex
periência que tivemos no regime 
da primeira Ccnstitu!cão repu-
blicana. · 
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Divergências surgiram, na so
lução do problema que se apresen
tava. Era inevitável, porque as 
correntes em divergência apre-
sentavam apenas tendências e . 
doutrinas generalizadas em todo 
País. 

De um lado os elementos con
servadores, e com êles a política 
em geral, a magistratura de dois 
ou três grandes Estados que não 
desejam perder nem as vanta
gens políticas decorrentes de uma 
completa autonomia do judichirio 
do Estado, nem o prestigio de 
uma submissão aos tribunai:- fe
derais cu as normas ditadas pelo 
Legislativo da União. 

De outro lado, a magistratura 
do resto do País, e com ela o povo 
:;ofrendo as duras conseqüências 
da desordem e dos excessos de 
uma política sem freies diante 
dos interêsses mesquinhos do 
caudilhismo político da velha 
·república, da qual dificilmente se 
pedem libertar certcs Estados da. 
Federação. 

Mas não só êste aspecto inte
ressava. :f:':rro técnico gravíssimo 
é tambem a dualidade, provocan
do a díswlução lenta do Po
der Judiciário, que deveria ser, 
per defin'ção, um só, mas que 
se dividia em tantas magistra
turas, · tribunais, jurisprudências, 
quant~ são os Estados, graças à 
prcteçao que lhes ao:s·egurava o 
artigo 62 da Constituição de 
1891. 

Azsim, a justiça, que deverá 
ser nacior..al, fragmentava-se aos 
poucos pela predominância dos 
interêss2s estaduais, contranando 
o princípio fundamental de todo 
o sistema federativo, que é a pre
emhiência da União. 

Impunha-se, por isso, a urudade 
das magistraturas das instâncias 
regulares, para que, pela W1ida
de da jurispl'l!dência e pela pala
vra suprema do Tribunal Federal, 
ficasse sempre respe:tada a. Cons
tituição e as · finalidades sociais 
das leis asscguradoras do equill
brío das classes. 

E isto tanto mais se 1mpunba 
quanto, muitas vezes, os Tribu.'lals 
do Estados sofrem as conseqilên
cia de influênc;.as locais inevitá
veis, que cumpre ao próprio poder 
Judiciário reparar. 

Pretende-se, porém, que a uni
dade de justiça fere o principio 
federativo. Nada menos certo. O 
Poder Judiciário é um dos órgãos 
da soberania e, portanto, da 
União. Perante êle, as entidades 
de direito público, internas ou ex
ternas, pleiteiam o seu direito. 
rue, é, assim, a garantia máxima 
de todos os direitos públicos ou 
privados, expressão da soberania 
nacional e não de autonomias lo
cais. 

A Austria, aliás, não recuou 
diante de tal argumento, hoje 
ilusório, dados os têrmos em que 
se acham colocados os problemas 
da federação, para organizar um 
ú."lico aparêlbo judiciário fe
deral. 

O argumento, portanto, não é 
dos que impressionam hoje, co
mo não impressionaram a José 

J!igino, Amaro Cavalvanti e ou
ti-os.· que- -na Constituinte Repú
blicana de 1891 propuseram, a 
exemplo do que já se praticara 
na Suíça e na Federação Alemã, 
a un!da.de judieiária dentro do 
sistema des,entralizador da fe
deração". 

·Trago, Srs. eon·;tituintes, à cola
ção a palavra do BI. '.l:emístocles Ca
vancanti, per se tratar de um dos nos
sos mais eminentes cultores do direi
to. Aliás, quem d·estrói. de ponta a 
ponta, o argumento de que unificar 
ou federalízar a justiça importa em 
mal ferir a autonomia dos Estados, é 
o própr:o projeto Constitucional. pois 
estabelece normas, fixa princípios 
obrigatórios para essas entidades, no 
tocante à organização de suas justi
ças, tirando-lhes, portanto, a !acuida
de de auto-constituir-se em relação a 
êsse poder. 

Ora, se a faculdade de auto-consti
tuir-se é que constitui a pedra de to
que da autonomia, coartá-la, de qual
quer maneira, equivale a atentar 
contra essa autonomia. Não se com
preende a outorga de uma autonomia 
manca, que nada mais é do que som
bra ou simúlacro de autonomia. Os 
nobres Representantes, que tão zelo
sos se têm mostrado da defesa da in
columidade das franquias locais, dev.e
riam. para m·,lhor resguardar a 
_pureza da áoutrina que 'sustentam, 
pugnar por que nenhuma limitação se 
impusesse aos Estados, no tocante a 
organização de suas justiças. Seriam, 
pelo menos, lógicos. já que os suiJc-
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rlores mtexêss·:.s da justiça devem .::e
der ante a pureza das formas doutri
nárias. . 

Em posição oposta me ponho e, aliás, 
em boa companhia, pois com apóio 
em João Barbalho, sem dúvida um dos 
maiores, senão o primus inter pare' 
dos no~so~ mestres de d:r2ito consti
tucional, penso que as Constituiçõe3 
não se fazem por amor à ciência e uni
camente em vista de especulações fi
losóficas; fazem-se em proveito e em 
ben~:icio dos povos, e a melhor 'parn. 
cada povo não será a que se basear 
em meros sistemas técn'cos. mas a 
que atender às condições ~speciais dele 
e melhor lhe puder proporcionar a se
guran;;a, prosperidade, progresso, e a 
realização de suas aspirações, ponáo à 
margem princípios puram-snte espe
culativos, se os entende contrários a 
seus fins. e não desdenhando o empi
rismo que proveitoso lhe seja. Que se 
recus-:. pois, a federal:zação da jus
tiça por motivos políticos ou outros 
quaisquer daqueles a que se referiu 
Temistocles Cavalcanti, há pouco ci
tado, mas que se não invoque o argu
mento, tão desmoralizado quão desti
tuido de fomento ju:-ídico, de sua 
incompatibilidade com os princípios fe
derativos. E os exemplos da Austria, 
da Suiça, da Espanha, em que, sob o 
regime federal, se praticou a unidade 
da justiça. como ainda hoje acon;:,cce 
no México, bastam para desautorizou 
por compl~to êsse argumento. 

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, 
volte! a êste assunto tão sómente para 
documentar meu ponto de vista, ex
pendido no primeiro discurso aqui pre
ferido sôbre unificação da justiça. 
Com as autoridad·'s que c:tei em abo
no de minha fraca opinião, demonstrei '· 
que, ao contrár:o do que afirmaram 
aqui alguns dos nobres Constituintes. 
a unificação da justiça, ao r-evés de 
brigar com os princípios federatlvos, 
como que constitui um dos cãnones 
ou um dos. princípios que devem ser 
consid·~rado8 essencia:s a essa fo:-ma 
de Estado. 

Como o tempo de que disponho e 
curto, passo a outro assunto. Exami
narei algumas emendas que tive opor
tunidade de oferecer ao p=ojeto cons
titucional e que, por falta d2 ocasião, 
quando ocupei esta tribuna. não pude 
justificar. 

Assim., Sr. Presidente. entre as 
emendas por mim oferecidas figura a 
de n.0 447, com a seguinte redação: 

"As partes ou seus repreoon
tantes podem ingressar livremen
te em Juízo, independentemente 
de prova de quitação de quais
quer impostos, taxas ou contribui
ções, excetuado apenas o impôsto 
de sê lo relativo aos z..tos f oren
ses." 

Esta emenda é de grande alcance, 
porquanto a Justiça no Brasil não 
tem. - vamos dizer assim, - pre
enchido bem sua finalidade, princi
palme:nte pelo fato de não estar ao 
alcance daquêles que dela têm maior 
necessidade, que são justamente os 
menos favorecidos pela fortuna. 

Ora., além de ser o Juáiciário um 
po!ler que só age quando ·provocado, 
que não atua "ex-officio". o acesso 
aos tribunais é dificultado incom
preensivelmente, no Brasil, por uma 
série de medidas de ord·em fiscal que 
temam o acesso aos tribunais impos
sível pa:-a aquêles que não dispõem 
de recursos para satisfazer tais exi
gências em tempo hábil de poder 
acudir ou defender um direito pericli
tante. 

O fisco. quer federal, quer estadual, 
quer municipal, dispõe de aparelha
mento ccmplexo e cm·toso para a exe
cução das dívidas fiscais. Os Esta
dos têm seus a.dvogados, os Municí
pios os seus prccuradores fiscais, a. 
União dkpõe de um exército de fis
cais e de um aparelho apropriado 
para execução das dívidas ativas. 

Não se j.ustifica, portanto, que se 
iniba àquêle que deve à Fazenda o 
ingrc.sso em juízo, porque a exigên
cia das chamadas quitações fiscais. 
correspcnde. bastas vezes, a proibir 
o ajuizamento das caus.as. 

Já em 1936, quando tomávamos 
parte em congresso jurídico, reunido 
nesta Ca.ptital, tivemos oportunidade 
de fazer refe:-ência ao assunto, pug
nando. então, por que fôss·e afastact.a. 
a aludida exigência.. Meu ponto de 
vista, sust·entado n2-quela ocasião, foi 
unânimeme·nte aprova.do, e um dos 
ma!or.es processualistas, o Dr. Antô
nio Pereira Braga, escrevendo obra 
de gra.nd·e va.lo-r sõbre o Código de 
Processo Civil. tra.balho ·intitulado 
"Exegese do Código do Processo Ci
vil", transcreveu em parte noosa opi
nião às fls. 34 do primeiro volume. 
onde se lê: 

"0 Desembargador Délio Car
doso declarou que a.> ~xigêndas 
fiscais transformam os juízes e 
tribunais "em !!soais de impos-
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· tos, desvlrtua.n.do & função ju
diciária". e "têm IMo leVIados a 
extremos incompreensfvels", de
vendo-se "rompet" de vêz com 
êsse absurdo e reoolocar o juiz 
nas suas verdatieins funções de 
executor ou de aplicador da lei 
e não de a.uxiliar do fisco. " 

Sõbre o assunto manifestou-se o 
ilustre professôr e magistrado Gui
lherme Estelita da seguinte maneilla.: 

"Elssa é ama questão sôbre a 
qual não deve hil.ver duas opi
niões tão oondenada é a exigên
gência.. "· 

A emenda. Srs. Constituintes, vha 
justamente fz.c!lita.r 1106 menos prote
gidos da fortuna o ingresso em ju!zo; 
que a União, o Estado e os Municí
pios cobrem suas dividas ativas, por 
:intermédio do aparelbamento de que 
dispõem e da ação especial e violenta, 
que é a ação executiva fiscal. Não 
devemos, portanto, deixar que con
tinue vigente .,a.l estado de coisas, 
porque são desastrO-sos os seus resul
tados principalmente no interior. E 
eu. que fui magistrado no meu Es
tado. tive muitas •·ezes ocasião de 
vErüicar o qua.r.to sofrem os pobres 
ante imposição tão desoabida do 
fisco. __ 

Outra emenàJ:l. por mim apresentada 
eo Projeto, e que 'reputo também de 
grande !mportã.ncla ... 

O SR. PRESlDENTE -Comunico 
ao nobr·e Represexrtante estar findo 
c tempo de que dispunha. 

O SR. DA.RJ[O OARDOSO 
Atendendo à advertência de Vossa 
Excelência. vou tenninllor Sr. Pre
sid·ente. 

Muitas outrs.s emeondas desejaria 
justifica.r d:esta tribuna. lnfel.izmen
te. o tem;><> não me permite. Por 
isso, vou aper..as fccallzsr un;. dis
posi·tivo do , Proie<to Constitucional 
que julgo indispensável seja man
t~:io. ou m-elhor, aprova-do pelo ple
:n-ã.:·io de~ta Ass.eir"bléia. T-endo sido 
magistrado. dura...~te muitcs an':s, 
possuo bas-t:mte experiência para di-

. ze:, aqui. da nec~ldad.e que há de 
so garantir o judiciário, outorgando
lhe inde))".,.,ll·d·~nda, pois é o único 
Poder permanente oue não oscila 
co:n as nu.t:rações dâ política e qu~ 
con.stitui a gara.n1tia ms.io;r c.as ftan
quias individuais. Para .:tue possa. 
po:ém, s·er o protetor 'i~ssas ga;:c:l"'
tias. cumpr·e sej-a ape."'C'>hido da se
gura...~ça nei:essá..."ia. pois !.Jio nos o:ie- · 
'\"!:mos esq,u·ecer de que jS juises s!i.", 

também, homens, e, nestas condições. 
sujeitos às mesmas necessida<~e~; e 
fraquezas d<!s outros homens. 

Precisamos, po:r>tan;to, pô-los a co
berto d.e influências politicas. de 
modo que, quando exercerem sua 
alta e esJ?inhosa missão ,não possam 
ser a·tingJ.dos pelas perseguições ' ·dos 
politicos ma.1 satisfeitos com sua 
atuação Seja-me prernitido dizer, 
desta tribuna. que me erutristeceu ver 
que a SUtOcornissão do Poder Judiciá.
rio despr·ezou o dispositivo do Pro
jeto, qu-e considero dos mais salutares 
e avançados da futura Oonstituiçãv 
de 1946. e que colocaria os ma,ai.s
trados a oober.to das necessict,a,des d~ 
ordem pecuniária e, portanto·; em me
lhores condiçõ..os de independência. 
Refiro-me, Sr. Presiden<te, ao dispo
sitivo que mandava fixar os Yenci
mentos dos desembargadores dos Trt
bunais de Ape !ação em uma poroe:r.
tagem dos vencimentos dos Minist'!'os 
do Supremo Tribunal Federal. A 
Comi~ão- - voltou aos sistemas de 
1934 e 1937 que produziram os piores 
resuLtados na prática. . 

Se n].o qui.zo....rmos fixar os vencl
men.tos dos magistrados éStaduau; em 
toma.ndo por base os dos Minist.ros 
do Supremo Tribunal, dev-elil:Ql;, ao 
menos, de acôrdo com uma s~b
emenda surgida no seio da s~oc':l
missão, fazer tal fixação, não levam!<i 
em conta os vencimentos dos Secre
tários d-e Estado. mas ao me'!',os os 
subsídios dos Governadores, porq,ue 
não é possivel, - principalmente nos 
pequenos Estados, - nh&r a. st~ua
ção dos magistrados à dOl> secretã.r1<:>:> 
esta·duai:s. O magistrado nenh::Jr..a 
outra atividade pod,e exercet. sendc 
comp-elido a viver exclusivamente 0<'5 
seus vencimentos, est:mdc, além di.s
so, obrig.&.do a assinar revistas jU!'1-
dicas e possuir biblioteca. O Sec'ê'!"
tário ~e Estado pode ter outras fon
tes de rendr., além dos vencimentos, 
e não é obrigado a possuir biblio
tt:ca.s e a.ssina.r revistas técnicas. Por 
estas razões.· os juizes dos tribunais 
e&taduais nã.c pod·em ser niveladOl' 
aos Secretários d~ Estado. 

Faço, po:r>tanto, um apêlo à. Assem
b1éia no sentido de que. quando vier 
o projeto à votação. r_ça-se a fi
xação dos vencimenws dos magis
trados tomando por base os subsf:dios 
àc:; governaco::-es. 

Em outra oportuÜidaoct.e. volr..-8.r.:?i ·a 
esta trô:buna a fim d-e i'IStifi.::ar '.l~
tras emendas que, sôl:l=e o Poder 
Judlciá.,io, me foi dado of·ueo.:c ao 
Projeto de Constituição. (llfuito J.Je7?".: 
muito bem. l 
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(Durante o !Liscurso do S-mhor 
· Dario Cardcso, assume a resi-
~. o Sr. Bertc Cofldé 2.0 

Vice-Presidente.) 

ficação do aparelhamento previden
clal brasileiro, assoalha,·am a incon
veniência das caixas autõnomas, di
fundiam sorrateiramente a idei.a àa 

O SR. PR''''"'~TTE ·- Tem a mti!icação esquivando-se de manHes
..,..,~ ..... ..,.., tar de público o intento, ocultos na 

~~-o Sr. Pedroso Jú.:úoT, orador conspiração contra os abnegados e 
leais administradores das referidas 

O SR. PEDROSO JúNIOR- lZê o instituições. 
<>eguinte ·discurso) - Sr. Presidente, E' possível que· ~xistam argumen-
SÍ's. Representantes: Quero iniciar o tos teóricos bastante relevantes, que 
meu discurso invocando palavras de ~utorizem a unificação do sistema de 
Elói Chaves, proferidas quando de pre,idência, mas. quem conheceu o 
sua fundamentação ao memorável das caixas, equidlsta."lte da inf!uên-
projeto que apresentou. de criação das cia go,·emamental e sob a direta fis-
caixas de aposentatloria e pensões: calização dos interessaeos, e quem as 
· "C homem não vive só para si e vê agora, sob outro ::egime. não aceita 
para a hora fugaz que_ é 0 momento a hipótese de prefe:-ê:ncia do est:1do 
de sua passagem pelo mundo: ll:le a tua!. , 
projeta sua personalidade .para 0 fu- El6i Chaves, êle mesmo. haveria 
turo. sobrevive a si próprio em seus cte responder, com a própria funda-

mentação de seu projeto, a todos 
filhos. Seus esforços, trabalhos e as- quantos pretendessem combatê-lo, tão 
pirac;ões devem visa.r ao fim da áspera ta d rf · - · cammllada c repouso, a tranquilida- seguro es va e sua pe e1çao, POlS 
de... que o elaborara ao cabo de observa-

ções cuidadosas. Moldando o seu 
Com tais fundamentos foi que se plano num largo espírito liberal. man-

implantou, no Brasil. o princípio da teve as ~xas co:n uma existêl~~ia 
aposentadoria, que haveria de ser, autõnoma. livre das peias gm•erna-
oomo foi, a sementeira de nossa legis- mentais, convencido como já est&v:>., 
lação social. Genebra desde 1919 que a 0 discursar em 1921. de que a liber-
alertava o mundo contra os riscos das dade e a pluralidade dessas organi-
injust1ças sociais, e os seus primeiros zações seria preferivel à fusão em 
projetos de convenções davam forma um único· instituto, dirigido exclu.si
à legislação de proteção e garantia vamcnte pelo Estado, pois que co1Ú 
do trabalhador, estabelecendo, ao mes- êste a árvore cresceria ainda =nais, 
mo tempo, uma atmosfera de paz e seus ramos se tomariam mais am-
de mútua compreensão entre os ho- pios. mas à. sua so:nbra poderia ape-
mens. Os legisladores anteciparam- nas ficar "a numerosa e sempre cres-
se uns aos outros, na iniciativa de cente burocracia dos institutos. expos-
humanização ~o trabalhador, dando tos ao sol E à chuva os seu~ 
Elói Chaves, ao Brasil, a glória de pretensos beneficie~" (Muito bem). 
haver-se antecipado à própria Confc- .. :e:ste, precisamente êste. o panorn-
Tência das Nações, na instituição da ma que descortinamos. Tan~o as 
aposentadoria e c!e seguros análogos. caixas. quanto os institutos, foram 
•A11oiaaos.) criados com a finalidade objetiva, ~ 

Querem uns tenha êle se inspirado porque não dizer fundamental. de a.~-
nc direito de reforma dos militares e segurar aposentadoria aos- seus a~-
no equivalente benefício assegurado soclados e pensão aos seus dependen-
ao funcionallsmo público; outros, po- tes. A assistência médica, como a. 
rém, su~tentam haver êle se a al:>ebe- assiste:reia hospitalar e a !arm~cêu-
rado n2. -legislação Argentina. trans- tica ficaram subordinadas às caiX!ls 
plantando para o nesse meio uma em carater proVisório, aguardando 1~ 
cópia servil do que teria observado no gi.slação especial e própria. que h.~.-
país vizinho. Por último. os críticos veria de vir, mas não veio. 
demolidores. os reformistas diletantes Tõdas as leis básicas de institut•..s 
e re<ponsávels _pelo tumulto de nossa e caixas dispõem sõbre o direito à 
legislação, sibilino;, nos. seus propó- apo..«entadoria, assegurando a dos fer
:«itos. cavi!osos na sua argumentação:- roviários e demais empregados· em 
sustentando a falência do sistema das serviços públicos po:- concessão êsse dl-
caixas pela liberdade de sua legislação reito aos 50 anos de ~dade e 30 de 
arrojada, sem bas~ atuarial. e .. p0ts. serviço; o instituto dos maritirr.os, 
inconsis~ente. Pr~1ndiando a orien- aos 55 de idade e também 30 de ser
t.ação que haviam adotado no silên- Yiço; o dos banzários. em co:1ces-
cio de seus gabinetes. e que for- sões idênticas às dos ferroViários. e 
c:;rlam o Govêrno a assumir, de uni- os dos comerciátios e dos industriá-
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mento de Heitor Moniz: A :opC>Senta-rios aos 60 anos de idade e após 60 
contribuições pagas. Na prática, po
rém, só as caixas concebiam êsse be
nefício, pois que os institutos condi
cionaram a sua concessão a um perío
do de carência ainda hoje vigente. 

- daria nlW é outra coisa senão uma. 
amortização do desfalecimento fisio
lógico ocasionado por um número de 
anos de serviço". 

Ela é um direito que as nossas Cons
tituições têm consagrado aos milita
res e ao funcionalismo público, e deve 
ser um direito de todo o trabalhador. 
(Muito bem) • Não se argumente com 
a inconsistência das caixas e dos ins
.titutos, e nem se apele para o pronun
<:iamento dos atuários. Quanto a êstes. 
direi como Rhodes: "o sucesso de um 
atuário depende mais do seu traquejo 
prático nas questões . do seguro, do 
que da alta cultura matemática; esta., 
por mais valiosa que seja, é uma droga 
de mercado que pode ser obtida rela
tivamente a custo barato; .o traquejo 
prático, ou o jUlgamento, I1Ro se en
contra no mercado, é uma mercadoria 
rara, uma pérola de grande valor, e 
feliz é aquêle que a possui". Neste 

Todos os processos de Hollerith, to
dos os tabuladores mecânicos, tôdas 
as apurações estatisticas, os questio
nários codificados, tudo funcionou 
harmõnicamente contra o princípio da 
aposentadoria ordinãria, até que o 
govêrno, num de seus atos mais in
felizes e injustos, feriu o corpo de 
um decreto para sangrá-lo no LtUe 
êle tinha de bom, de lógico e de hu
mano. E' oportuno reproduzir o teor 
da fundamentação dêsse diploma: 

"Considerando que as instituições 
ele previdência social se acham gran
demente oneradas com as aposentado
rias ordinárias concedidas segundo as 
normas atuais, donde a urgente ne
c~ssidade de remediar a situação até 
que se resolva, em cara.ter definitivo, 
à vista dos resultados dos estudos a 
que se vem. procedendo para a no
tificação do plano de benefícios. a fim 
d~ adaptá-las aos princípios constitu
cionais. propiciando provàvelmente a 
transformação da aposentadoria por 
invalidez e das pensões, etc. 

.. particular de traquejo, os nossos atuá
rios--têrn.muito que aprender, no cam
po da previdência. 

A inconsistência das caixas está su
ficientemente desmentida pelos quase 
vinte anos que suportaram todos CG 
encargos, inclusive o da aposentadoria 
ordinária, apresentando, anualmente, 
grandes saldos. Tõdas elas se apre• 
sentam sólidas, sendo exemplo as se
guintes, pelos resultados do ano que 
findou: 

Ora. a aposentadoria ordinária. mais 
propriamente a aposentadoria facul
tativa, é um principio que deve sub
sistir, não apenas pelo respeito que 
se deve ter,. a direitos adquiridos, como 
e sobretudo porque o estado da ve
lhice não pode ser fixado por limite 
de idade estabelecido em leis. ~e 
direito adquirido, que deve ser res
peitado, é de todo aquele que con- • 
tribuia para uma instituição em cujos 
estatutos, e como recíproca, havia o 
compromisso de lhe assegurar, en
tre outros, o direito a essa aposenta
doria, aos 50 anos de idade e 30 de 
serviço. Quanto ao estado de velhice. 
é um técnico de previdência que a5-
sim disciplina: "H:í. a velhice precóce 
que pode re:sultar de um trabalho 
penoso. ocasionando maior .ou menor 
depauperamento, e êste, em não sen
do inválido, na acepção do têrmo. não 
será. ao mesmo tempo. um elemento 
c:ma:>: de produzir." <Muito bem). 

Quando à frente do Ministério do 
Trabalho. sustentava o Senhor Salgado 
Filho, influenciado pelos elementos 
atuariais que lhe eram fornecidos: "a 
aposentadoria pelo simples decorr.:r 
do tempo de servico toma inconsis
tentes as Caixas, sobrecarregando-as 
com o triplc das despesas das que se 
origina~ pela incapacidade de traba
lhar". a êste se antepondo o pensa-

CAP Fer
roviários 
Cia.Pau-

Saldo 

lista .. 23 • 870 . 84() ,30 
CAP Fer-

roviários 
Cia.Mo-
giana .. . 13.656.518,20 

CAP Ser
viços Pú
blicos de 
S Paulo. 22.729.328,30 

CAP Ser
viços Pú
blicos do 

Patrimônio 

167.274.850.60 

115.938.954.10 

264.670.694,10 

Dist. Fe
deral ... 27.551.099,30 372.268.967,19 

Quanto ~e fala em beneficio, pela& 
caixas e institutos, surge o eSJpanta
lho do contrõle atuarial, pesando e 
medindo, com a frieza de sua mate
mática, o estado de necessidade do 
contribuinte. Não funciona, entretan
to, com a mesma precisão, quando cui
da da elevação do seu funcionalismo. 
quando inverte dinheiros em negócios 
aventurosos, quando subvenciona es
colas, comissões de estudos, campa.-
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nhas da aviação, nem quando adquire. 
a gt'allel, máquinas pal'a a mecaniza
ção de seus serviços, ou quando in
tenta construções suntuosas. 

O Sr. Osvaldo Pacheco - Já est!v~ 
em vãria.s mesas redondas, onde os 
atuários dos Institutos procuraram me 
convencer serem necessárias essas !n
vernões, em face da ca:tência de renda 
de juros para melhora:r os benefícios. 
Sabemos, entretanto, que o maior fra
casso dos benefíóos resultou da falta 
de contribuição do Govêrno que orça 
em cêrca de um milhão e seiscentos 
mil cruzeiros •.. 

O SR. PEDROSO JúNIOR - Efe
tivamente. 

O Sr. Osvaldo Paéheco - . . . e a 
realidade é que se pretende conti
nuar desviando as contribuições dos 
trabalhadores, dos empregadores e da 
União para obras suntuárias e, até. 
par:; reaparelhar o Cais do Pôrto de 
Santos, que ainda no ano passado teve 
1.ilil lucro fabuloso de trinta milhões 
de c:!"úzeiros. Apesar disso. obteve, por 
empréstimo, do Instituto do.; Marj
timos. a soma de cinco milhões! Ainda 
11lliis : ! oi criada uma ta:Ka sô bre a 
importação e a exportação, no valo:: 
de cinco cruzeiros, o que virá tam
bem em prejuízo do trabalhador. 

O SR. PEDROSO JúNIOR - Vos~a 
Excelência tem tôda razão. 

Ao lado disso, enquanto os dirigen
te~ da Previdência, nas especulaç:Jes 
~o:rn o dinheiro arrecadado dos /1$
sociados, dão essa o:-ientação aos Ins
titutos, a classe dos associados men
diga favores, acorre a essas organi
zaÇÕes e não en•:ontra nem sequer 
r.ssistência médica, farmacêutica ou 
ho~pitalar, já que até o .ill'eito ia 
ar>osentadoria lhes tero sido negado 

O Sr. Abilio Fernandes - Só con
se~uL-emos sair dêsse estado de c'li
S!Jl'. de miséria e desamparo do tra
balhadcr, quando os Institutos forem 

1 anministrados pelos próprios c'lntri
l.!uíntes. ([.fuíto bemJ . 

C SR. PEDROSO Jú!'."'!OR 
Também é meu ponto de vista. 

O Sr. Os~,aldo Pach<Jco - F.stou de 
acôrdo com a tese que V. E.'C." sus
t~nt:l, porque ela é n aspiraç:\o do 
prole:tariado. Tenho estado em Co:'l
gressos ele trabalhadores. entre ·)Ut!'OS 
no Estado de São Paulo, e ali !icou 
mais que provado que o prolet::~.riadc 
não terá seus beneficios enquanto não 
compartilhar diretamente da adminis
tração dos Institutos Ir Caixas ne 
Aposentado:r1a. 

O SR. PEDROSO JúNIOR - O 
exemplo é edificante. Basta atentar 
em que as Cai)CaS de Aposentadoria 
foram as que, atê hoje, distribuíram 
efetivamente benefícios aos associa
dos. mas isso enquanto administradas 
pelos seus assoc.lados. Desde o mo-· 
mente em que passaram pal'a a Ori
entação do Govêrno tiveram tais be
neficios canc.elados. 

O Sr. Abílio Fernandes - Tenho 
acompanhado de perto a situação dos 
Institutos. Agorn mesmo. no Rio 
Grande do Sul, sei de casos de ope
l'ários cujos processos de aposenta
doria foram tão demorados que ao 
lhes ser concedido o b~neficio já ti
nham morrido! Isso vem justamente 
mostrar · que os Institutos dirigidos 
pelos próprios associados resolvem em 
definitivo .tôdas as medidas que con
trariam o princípio que originou a 
criação dêss~s Institutos. 

O SR. PEDROSO JúNIOR Não 
é caso virgen:. 

S~ria o caso de se indagar se êsse 
servi~o atuarial foi ouVido agora no 
propósito do instituto dos industriá
rios, de financiar a construção de 
estradas de rodagem e de ferro, o 
maior dos absurdos. o maior atentado 
aos dinheiros arrancados ao trabalha
dor Para atendê-lo em sua necessida
de. Fosse-me dado opinar. e opina
ria ao govêrno no sentido de aprovei
tar o atual presidente dêsse Instl
tuto. nãv no campo da previdência 
social, mas no do Ministério da Via
ção. onde S. Ex.n como engenheiro 
que é. poderia dar-se à tarefa de 
construir estradas: o que se quer. à 
frente de um Instltuto de Aposen
tado:t:ia. é pessoa que conheça a fi
I'.alidade objetiva de tal instituto. 
Idêntica opinião dana eu. com refe
:tência ao· presidente do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Trans
portes e Cargas. melhor ?.proveltac\o 
no Ministério da Educacão. .íá o.ue 
S. Ex.• pretende criar departamet.
tos educacionais. com setor escolar e 
setor cultural. no referi à o Tnst!tuto. 

Tais fundamentos justificam pnt·
feitnmento ~. e~enda que subscrevi. ao 
pro.ieto constitucional. consignando na 
futura Constitnicão a aocsentnucria 
facultativa como a lei vier a det:=nni
nar. em subst!tui.cão ao 11ue estâ no 
referido projeto. e que, se aprova.do. 
terã eliminarl.o de uma vez por tôdas 
essa aspiração. máxima. e justa. dos 
contribuintes dos Institutos e caix:<~ 
de r-.oosentac'.oria. (Muito bem; muno . 
bem : Palmas. O orador ê cvmpri
mcntacfol. 
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O SR. PRESIDENTE- 'rem a pa
lavra o Senhor Romeu Lourenção. 
orador inscrito. . 

O SR. ROMEU LOURENÇAO -
Neste apagar das lJWes da discussão 
do projeto de Constituição que reio 
a plenário, pou<:o ou nada talvez j.;J. 
exista, para ser dito por = obscuro 
Deputado de província, que já não 
haja sido, com mais brilho e profi
ciên-cia, perlustra.cto pelos oradores 
que têm dignificado esta tribuna. 

Cl'iti<:as inúmeras se fi21eram ao 
Pr.ojeto submetido ao nosso conheci
mento, e sem que msso vá qualqueo: 
ofensa à douta Comissão que o ela
borou, creio que à maioria das críti
cas têm sobra-do razões d~ existên
Cia. 

Se ê certo que uma Constituição, 
Para ser o quanto possível perfeita. 
há-de ser, em sua essência, completa 
no alcance e, em sua forma. precisa 
nos têrmos e cm1cisa na linguagem -
fôrça é reconhecer que o J;>rojetc de 
Que n<:~s ocU'!)amos deixa mUito a de
sejar quanto a ésscs três requisitos. . 

Entretanto, po-deremos n(ls censu: 
rar, por essa razão, os membros da 
Comissão C<mstitucio::~al desta Casa? 

Não me parece, pcrque das mesmas 
eivas padece a maioria das emenda; 
que aq:ui foram oferecidas. E por que 
se ressentem, projeto e emendas, dês
ses vícios? 

creio que são três os m~tivos qur
a tanto nos forçar= em nossa w.
refa. 

Encontra-se, o primeiro ãêles. no 
fato de estarmçs saindo d-e um ne
riodo em que a eUlbo:-ação da Je( se 
abasta.roou no rn?.is alto grau. em. 
que os decretos se faz!a-m em gabi
netes fechados, em que a téc,nic.a le
gislativa era desresPeitada a to:io ins
tante, e em que a Nação perd•zu con
tacto, e com êle o i'-lterésse, corn um 
tl'B.balho que em outras épocas era 
fécrtll em ensinam~ntos, qual o da ela
boração do.s textos Jegaü. 

Outra razão ainda é a d·e que est:t 
--\ssembléia, ao iniciar seu traba.lho 
Praticou obra de auto mutilação, con.: 
denabilíssima por todos os motivos e 
q_ue determinou, a nõs· outros, ao sén
tLrmos a necessida-de de wna íei para 
regular qualquer assunto sem encon
trar a porta abert.a para fs.zê-lo. bus
cassemas inserir no texto constitucio
na.l matéria que não lhe -era perti
nente. 

A terceira razão, pela qual o nosso 
Projeto de Constituição se ressinta de 
tais defeitos, está em que se a-pre-

sentam sombrios os horizontes das 
nações, in<:erto.s os rumos da .huma
nitda.de. 

Dif!cil, quase impossível se tem 
mostra.do, a todos os povo.s do mundo, 
conciliar os meios de atender aos re
clamos de maio-r justiça social cem a 
preservação das garantias. das lib~
da.des e do.s direitos individuais. que 
fi7<eram o apaná~o tk. t.ôdas as lutas 
do homem através d:l hi~tória uni
ve:-sal. 

Nosso projete· se apresenta salteado 
de verdadeirc.s "cavalos de Troia", 
que ora se denomialam "interesse pú
bli<:o", ora. "bem público", ora "bem 
estar social". 

Asl;im é ·o texto do artigo 164;, pa
rágrafo 26, em que se conred'eu ao 
povo·- brasileiro o direito de grt-ve 
ma,:>. ~ogo a seguir .• se llJ,e apoz· uffi. 
apen:dt<:e, em que esse direito softe. 
por lei ordinária, as limitações im
postas pelo "bem público". É, este 
co-nceito, por demais elástico. F1ca
ria, à di~>posição, à mercê das flurua
ções de opinião dos legisladores ordi
mi.ri.as. E' necessário que, quan<io se 
o~orga na Oons~i~uição urna. -ft-.a.n
qwa, esta seja ruttdamente delinea
da. sem pcssibi1idade de modificr~r-se 
posteriormente, pela legislação co
mum. 

:E:sse "bem público", a determl:;ar 
limitação ao direito de greve deve
ria ser su-primido e, de fato. r{a s·..:b
Cornissão de Ordem Econômica e So
cial, foi aceita tima emenda a.preSé'fl
tada pelo. douto Represent-ante St. 
H~rmes Ltma, estabelecendo qué o di
retto de greve deve ser assegurado. de
fe_ri~-a apenas a sua regulamentação à 
le-! comum. 

-Entendo que se pasSo'.l de um oolo 
ao • oposto, J?OJ.:l se s~ não podia 
res,.~ln!'lr ~ ilnetto de greve por meio 
d_e lnmt!l.çao de1xs.da a cargo e cr:té
no ào legislador conmm. de mister é, 
po~· outro lado, que desta Assembléia 
~1a êsse di:reito já corn ,qs rest.:i
çoe;; que deve ter. Entre elns. ()(jl'.i>i
dero a imopossibllida.de de assegur-.a.r
se o direito de gre'>e aos empr~ga
C:os em serviços públicos e em servi
ço~ de utilidade públi-ca. 
- P<!_rece-m,e que é bem ra?.oável a ex
clUSá:-0 .~os serv~ços público~G em que 
o c:ltrehO de greve não pode ser 
acelto. 

O Sr. Ca.ires de Brito - Quand·' V 
Ex." fala em direito de greve, é pen~ 
sando. nos interesses de se.."Viços de 
empresas C·U nos homens que trnba
lharn nas emprêsas? 
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q SR. ROMEU LOURENÇAO- E' 
pensando no interêsse dos que traba
rnanl nas emprêsas. 

O Sr. Caíres de Brito - Vamos ex
cluir as emprêsas quaisquer que sejam, 
por quê? O trabalhador da Light so
fre as mestnas conseqüências da má 
adnl!nistração e da situação econômica 
que pesa sõbre o país. O direito de 
greve deve ser amplo, competindo ape
nas à Justiça do Trabalho encaminhar 
as questões, de acõrdo com a necessi
dade dos trabalhadores de tal forma 
que não seja despresado o direito dos 
mesnlo de usarem o recurso extremo 
-.a greve. 

O SR. ROMEU LOUREJ.'l"ÇAO -. 
Concordo com o aparte de V. Ex." 
apenas a meias. 

A Justiça do Trabalho, o Govêrno, os 
poderes públicos devem usar de todos 
os meios -para impedir a greve, mas é 
preciso perquirirmos as razões que ser
Veill de fundanlento ao direito de 
greve. 

O Sr. Alcides Sabença- Geralmente 
• é a fome. 

O SR. ROMEU LOURENCAO -
E' uma razão de fato. não de-direito. 

O Sr. Osvaldo Pacheco - V. Ex." 
sabe quão doloroso é ao trabalhador 
entrar em greve. E' difícil a Vida dos 
grevistas, e os trabalhadores sbmente 
recorrem a êsse meio quando já esgota
ram todos os recursos suasórios. Só 
lhes resta, então, a grande arma que é 
a greve. Portanto, não é admissível 
que se excluam dêsse dispositivo as 
emprêsas de serViços públicos, porque 
poden1 .>of:-er seus empregadas as con
seqüências da má administração. 

O SR. ROMEU . LOURENÇAO -
E' admissível, porque a greve se jus
tifica como direito de luta entre em
pregado e patrão, e. nos serviços de 
utilidade pública, ela se ;olta não mais 
contra o patrão, tnas contra a própria 
coletividade social. 

O Sr. Caíres de Brito - Os grandes 
exemplos vieram-nos agora dos Estados 
Unidos. Isto é que é denlocracia, pois 
o Estado não deixa de ser patrão dos 
que para éle trabalham. 

O SR. ROMEU LOURENÇAO -
A greve nos serviços -püblicos equivale 
a uma verdadeira rebelião; equivale à 
revolução. 

O Sr. Osvaldo Pacheco - E' um mo
vimento pacifico. Ainda há pouco tem
po, os interessados no comércio do lei
te ameaçaram o El!tado de parallsar o 
seu fornecimento, porque não se lhes 
queria dar preço favorável. -

O SR. ROMEU LOURENÇAO -
A greve é recurso pacífico e só como 
tal pode ser admitida, porque, quan
do passa para a violência. torna~se 
ilícita, ilegal e até mesmo delituosa. 

O Sr. Osvaldo Pacheco - Que diria 
V. Ex." do caso que presencie! em 
Santos? Os trabalhadores no Serviço 
de Limpeza Pública são funcionários 
públicos e ninguem mais do que êles 
vítitnas dos salários de miséria. De
pois de esgotados todos os recurso le
gais, foram forçados a ir à greve': E 
V. Ex.• acha que deve ser restringido 
êsse direito a empregados tão miserá
veis? 

O SR. ROMEU LOURENÇAO -
Nutna democracia verdadeira - e devo 
fazer sentir a V. Ex." que não esta
mos em democracia, mas em verda
deira ditadura .. 

O Sr. Caires de Brito - De p!eno 
acõrdo com V. Ex.• 

O SR. ROMEU LOURENÇAO -
. . . numa verdadeira democracia d~ve 
haver outroll meios para a tender aos 
reclamos dos empregados nos serviços 
públicos. A greve, segundo a própria 
conceituação de Berthelemy, é um dos 
meios de compressão de que uma das 
partes pode lançar mão para forçar a 
outra a dar-lhe melhores cond.ü;ões 
de trabalho. · 

O Sr. Osvaldo Pacheco - Os t!·al:Ja
lhadores não querem o direito de greve 
para outra coisa senão para êsse fim. 
Como trabalhador que sou. tenho com
partilhado de greves e tôdas elas têm 
sido o recurso extremo. Nelas, o tra
balhador sofre. E V. Ex.• sabe qu~ 3. 
greve é até ato de patriotismo, por
que o empregado está defendendo o 
pão para sua família, não morrer ele 
fome. 

O SR. ROMEU LOURENÇAO 
E também estabelecendo o equilíbrio 
entre as classes em luta. . 

O Sr. Cai1·es .de Brito - A g·reve, 
);loje. serve até ·como saída patriótica 
para a classe, porque força a divisão do 
dinheiro. coloca-o na mão do povo. co
mo um dos meios para o comb9 t~ à 
inflação. 

O SR. ROMEU LOURENÇAO 
De acôrdo COnl V. Excia. , quando há 
razão econômica para ela. 

O Sr. Nestor Duarte- Se bem ouvi 
as palavras do orador, S. Exc!a. res
tringe o direito de greve somente a.os 
funcionários públicos. 

O SR. ROMEU LOU&ENÇAO 
Serviços públicos e servlç~ de utili
dade pública. 
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O Sr. Nestor Duarte - Minha res
trição é quanto aos funcionários pú
bllcos, porque aí não bá relação entre 
patrão e empregados; onde houver e.<;Sa. 

relação é justo r~onhecer-se ao em
pregado. o direito de greve. 

O Sr. Pedroso Júnior - No ca.s<> dos 
empregados de companhias concessio
nárias de serviços públicos, o patrão 
não é o Estado. 

O Sr. Abílio Fernandes - Entendo 
que~ até os funcionãrios públicos têm 
o direito de greve. que assiste a todo 
assalariado. 

O SR.. ROMEU LOURENÇAO 
A hipótese não equivale à relação or
dinã.ria entre patrão e empregado, por
que quem estabele<:e o serviço público 
é a autoridade. 

O Sr. Nestor Duarte - Aí é a sub
versão dos próprios têrmos do proble
ma justificando a ~ve. 

O Sr. Caíres de Brito - Per que 
subversão? 

O Sr. Nestor Duarte - Porque nao 
se trata de assalariado, de emprega
do contra empregador e sim da con
corréncia de serviços. 

O Sr. Caíres de Brito -= Mas a luta 
entre empregado e empregador, no 
caso, não se daria em função de con
corrência, porém em função da me
lhoria do padrão de vida. 

O Sr. Nestor Duarte - :S:á outros 
me1os; nenhuma just1ficação existe 
para a greve. 

O SR. ROMEU LOURENÇAO 
A greve reflete o conflito entre a 
luta do patrão pelo lucro e a luta do 
empregado pela vida, de que o Esta.do 
não participa porque não visa vanta
gens materiais no estabelecimento de 
seus serviços. 

(Trocam-se vários e veementes 
apartes. O Sr. Presidente, jazen
do soar os tímpanos, pede aten
çõ.o.) 

O Sr. Caíres de Brtto - Na Rus.sia, 
por exemplo, não existem condições 
para a greve. 

O SR. ROMEU LOURENÇAO 
Mas a diferença é muito sutil. 

O Sr. Nestor Duarte - Na Rússia 
não existe o sistema de concorréncia, 
nem tampoll.co as lutas de classe. 

O Sr. Ab!Zio Fernandes - E' preciso 
notar que há mllhare.s de pessoas na 
catego.ria de- funciouários públicos com 
vencimentos pequenos, correspondentes 
a. verdadeiros salários. Se o direito de 
gre-1e valoriza o trabalho, não deve 

ser êle negado aos funcionários pú
blicos a fim de pleitearem, por êsse 
meio, a reparação de quaisquer inJus
tiças. 

O SR. ROMEU LOORENÇAO 
Tem procedência o aparte do ilustre 
colega, apenas na situação transitória 
e:m que vivewos; u~a vez, porém, seja. 
restabelecida, no Brasil. a verdadeira 
democracia, outros meios existirão pa... 
ra que tôda.s essas pessoas possa.m. va
lorizar o seu trabalho. Devemos, as
sim, aguardar a situação de normali
dade constitucional, para que possamos 
apreciar devidamente tais fatos, e não 
!azê-1o agora. quando nas econtramos 
em período bastante desagradável, de 
que esperamos libertar -nos, o mais 
breve possível, com a promulgação da 
Carta Constitucional em elaboração. 
a qual, por defeituosa que seja, será 
melhor do que o regime amorfo em 
que vivemos. 

Sr. Presi-dente, não esperava eu, 
n€St_ê_ fim de sessão, conseguir, com 
as miiili.as-pala vras descoloridas (não 
apoiado l , despertar tanto · interêsse de 
meus ilustres colegas. 

O Sr. Café Filho - Graças ao mé
rito do orador. 

O SR,· ROMEU LOURENÇAO -
Agradeço a V. Ex.". 

O assunto, como se percebe, é palpi
tante, interessando a todos quantos 
trrubalham, e se nos apresenta no pro
jeto, como já referi, qu'al verdadeiro 
"Cavalo de Troia". felizmente jâ gol
peado pela subcomissão de "Assuntos 
Econômicos e Sociais." Entendo que 
a emencla aceita pela douta subcomis
são, muito embora não haja feito, 
como o de\ia em relação aos serviços 
públicos e de atividade pública, qual
quer restrição ao direito de greve, re
presente sempre a-perfeiçoamento em 
relação ao texto pTimitivo, pois, as$e
gura respeito à franquia outorgada, 
o que é essencial em regime demo
crático. 

Existem, ainda, dispositivos outros, 
no projeto da Constituição, em que 
êle excede o seu alcam:e. No § 44. do 
art. 159, por exemplo. est:l.beJ.eceu-se 
o dir~ito. ou. antes, a ob:igação, ao 
Juiz, d~ sentenciar, ainda mesmo em 
caso de omissão na lei, e deu-se-lhe 
o poder de recorre!', em tal caso, à 
analogia, aos princípios gerais de di
reito ou à equidade. 

O Sr. .4.ntenor Bogéa - O que é 
abSUl'dO. • 

O SR. ROMrnU LOURENÇAO -
Absurdo completo. E, sobretudo, traz 
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em seu bojo a possibilidade de verda
deiro crime contra a demoCI!'aCia, por
-que êsse dispositivo poderá estender
se, amanhã, às decisões em matértr, 
penal e teremos então por terra o 
principio da legalidade, que foi das 
maiores cc·nqulstas ca Revolução Fran
cesa. 

O Sr. Nestor Duarte - A analogia 
se admite até onde a técnl= do direi
to permite. 

Não é possíve-l, porém, analogia 
"juris" em questão penal. 

O SR. ROMEU LOURENÇAO -
Estou de pleno acôrdo em que não fci 
pensamento da douta Comissão esw. 
belecer analogia em matéria penal. 
tanto que adotou a irretroatividade 
penal, que é irmã gêmea do princípio 
da legalidade. 

O Sr. Nestor Duarte - E' claro que 
certos preceitos da Constituição serão 
entendidos e interpretados segundo '' 
técnica. 

O SR. ROMEU LOURENÇAO -
Mas é preciso evitar, quanto possí
vel, o trabalho interpretativo. J'á a 
Constituição de 34 incidiu nessa fa
lha e foi preciso que a Conf eréncia 
de Criminologia B<~sileira, reunida no 
Rio de Janeiro em 193ii, procedesse a 
um traba,lho de hermenêutica para as
sentar que a analogia estava proibida 
naquela carta. E é preciso que saib~
mos que o próprio Código Penal alemão 
estabelece, no artigo 1.0, que ninguém 
será julgado· ou condenado sem lei an
terior, prescrevendo, porém, no art. 2.0 , 

que será punido aouêle que cometer 
umá ação que, de acôrdo com o pensa
mento fundamental de um lei penal 
e com a sã consciêm:ia do povo, me
rece castigo, o que é, mesmo. ir ~.lém 
da analogia. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - ltsse 
prec-eito dQ direito ]>enal alemão. evi
dentemente, é preceito de di:::eito tran
sitório. Só existiria num país do:: ~i
tadu:::a, como a Alemanh:t . Não exis
tiu, por exemplo, apesar do fascb
mo. na Itáliz. . 

O s,R. ROMEU L9URENÇAO -
Mas~yuve uma ~rande correntP. a f'l
vor ae e na Itáli:l.. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Mas. 
segÜndo o dirdto penal. os penalistas 
italianos conseguiram ressalvar os 
princípios da legalidade das penas, in
clusivé o da não aplicação d:J. lei pe
nA.l por analogia. No Brasil, feliz
mente. também não tivemos nenhuma 
tendência nêsse sentido. apesar do dis
positivo da Constituição de 34 a que 

V. Ex.a se refere. Estou c&to de que 
não será com dispositivo da Consti
tuição de 46 que iremos correr êsse pe
ri~o. porque a nossa tendência é de
mocrãtica. 

O SR. ROMEU LOURENÇAO -
Agradeço a V. Ex." o aparte, mas devo 
dizer, cita;ndo um ditado, qu:; "gato es
caldado, da. água fria tem medo." 

O Sr. Nestor Duarte- O orador, em 
seu discurso magnífico. que estamos 
ouvindo com o ma10r respeite e aten
ção, devia lembrar que na Constitui
ção de 91 se v o-dava a retroatividadp 
das leis. Isso não impediu que na ju
risprudência, na interpretação dos ca
sos penais. se fizesse a retroação da 
lei penal quando pudesse beneficiar 
o condzmado ou acusado, de modo que 
o preceito da Constituição está sujei
to às normas, aos cãnones da interpre
tação. 

O SR. ROMEU LOURENÇAO -
Mas, se estabelecermos desde Jogo a 
exc;~çib, partoce que não haverã mal 
algum nisso. 

O Sr. Nesto:r Duarte Não 
haverá mal, mas acredito que 
V. Ex.~ repute perigoso dispositivo qucl 
faculte ac· jUiz, em caso de omissão, 
recornr à analogia e à eqüidade, que 
é o único meio ·que temos, dentro -Cio 
regime da legalidade, na legis1ação 
moderna, de suprir as Ja,cunas da lei. 

O Sr. nurgel do Amaral - E".ds
te em tôdas as legislações adia.nta
das. 

O Sr. Nestor Duarte - :e preceito 
que, depois do Código Suíço. se tornou 
universal. 

O SR. ROMEU LOURENÇAO 
Mas, com relação a tóda a matér!a 
juridica, exceto a penal, - é o que faço 
questão de assinalar. 

Insisto em que se insira no têxto :h 
lei magna a exceção. para evitar h'lJ:, 
amanhá, graças a ardis de interpreta
ção. o aniquilamento do princípio da 
legalidade. Temos o exemplo da Alema
nha. e temos também o da Rús
sia, cujo Có:iigo Penal, em seu arti
go 16. permite o recurso à analogia 
em m:1téria penal. Para impedir q1E 
alguém, um dia, venha, a coberto da 
Constituição que ora fazemos •. firmar 
êsse principio. que é anti-democrático, 
anti-liberal, eu, que tenho por supre
mo bem na terra a liberdade, busco 
assegurã-l·a por todos os meios, entre 
elas a exceção relativa à analogia em 
mat.ér!a penal, no documento a que 
devo :~.pôr minha assinatura. 
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O Sr. Aloísio de Carvalho - Quero 
reiterar ininha homenagem ao bn
lhante discurso que V. Ex.a estâ fa
zeru!o: Devemos, aliás, acentuar que 
essa questão da analogia na aplicação 
da lei penal não é tão nova assim como 
possa parecer. o. nazismo, o fascismo 
e o regime russo é qu:! estabeleceram 
a· prática dêsse sistema, mas jâ To
bias Barreto, por exemplo, não era 
infenso de idéias à que se interpre
tasse c·u aplicasse a lei penal por 
analogia. 

Foi um ponto que d~bateu com muito 
brilhantismo. 

O SR. ROMEU LOURENÇ.íi.O -
A Noruega e a Dinamarca também a 
admitem. mas é preciso considerar a 
consciência jurídica e cívica désses po
vos e a do povo brasileiro. para a qual 
nossa Constituição estâ sendo elabo
rada. ~ necessârio impedir tôda a pos
sibilidade de abusos. ll:ste dispositivo 
pod: dar lugar, m&.is tarde, a que in
terpretadores astuciosos tratem de 
amoldar a lei segundo os interésses e 
desejos do momento, a idéias por nós 
repudiadas. Se existe a repulsa implí
cita, mt-io seguro é tomâ-la explicita 
por meio de duas ou três palavras g,__ 
mais no têxto legal. -
· E§sa é outra das falhas que se me 
depara no projeto de Constituição 
vindo ao nosso conhecimento. 

Apresenter também duas pequenirus 
emendas que tive o prazer de ver acei
tas pela Sub-Comissão que trata da 
Ordem Econômica e Social e que se 
referem à exclusão do qualificativo 
"brasileiro", e dos incisos que conce
dem outorga de terras devolutas a la
vradores e. pelo prazo de dez anos. 
de terras privadas nos respectivos pos
seiros. Ademais, pleiteei - e essa ··oi 
a parte da emenda aceita - a cle;·;1-
ção da cota de terras concedida. de 
dez hectares para 25, a fjm de que ela 
se colocasse mais de acôrdo com a si
tuação brasileira e pudesse, sobre'~udo. 
proporcionar aos homens·da terra, que 
são os que fazem a grandeza do Brasil, 
base mais sólida e maior para sua 
prosperidãde e felicidade. 

O Sr. Café Filho - Emendas acei
tas p"or unanimida_de. 

O SR. ROMEU LOURENÇ.íi.O -
Obrigado a V. Ex."' .. Neste fim de 
sessão, em que se discute o projeto 
constitucional, venho apenas emitir al
gumas desarrazoadas palavras rnão 
apoiados) • talvez alguma coisa 1.1ue 
apenas demonstre quanto tenho no 
coração a esperança de que o trabalho 
que daqui sair facilite, ao Brasil, nes-

ta ho:-a de angústia universal. em 
que a humanidade se debate em .neio 
a problemas quase insolúveis, a trans
posição· de todos os passos difíceis que 
se lhe deparam no caminho, e lhe per
mita, sobretudo, vencer a hora da 
grande transformação social que ~l 
vem, inapelàvelmente, sem sacrlflcar 
o supremo bem de que pode o homem 
fruir na terra - a liberda{ie. · (Muito 
bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. BATISTA NETO - Sr. Pt~
sidente, peço a palavra, pela -ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a p
lavra ;:, nobre Representante. 

O SR. BATISTA NETO (Pela ~'
dem) - Sr. Presidente, mulheres ae
mocrá~icas e anti-fascistas do bairr:J 
do Andara!. nesta Capital, enviaram 
à minha bancada o seguinte mema
rial: !Lê) : 

--·-~~ Exmo. sr·.· Presidente da .;.s-
sembléia Nacional Constituinte. · 

'·Moradores do Andaraí, con
trárias à sentença do Tri!:>•lllal 
Militar, que julgou a prisão pre
ventiva dos trabalhadores aa 
"Light, vêm protestar contra ""e 
julgamento injusto, um verdadeiro 
a•endado à marcha progressit·a da 
democracia em nossa Pâtria. 

Entre êsses trabalhadores Pr.
contram-se duas jovens democr~
tas, Odila Schimjdt e Cristolana 
Xavier. sob as O!"dens de auto!>
dades. militares. 

Não aceitamos êsse ato do Tri
bunal de exceção; organizado •Jar~ 
satisfazer a uma emprêsa im;JI)
ria!ista:· vimos trazer o nosso pro
testo e o nosso a pêlo a V. Ex. • nG 
sentido de, perante todos os Con:-;. 
tit·.tintes. discutir êsse grave pro
blema e interceder pela liberda<ie 
dos presos . 

Só assim, com liberdade, é 'ilue 
compreendemo~ democracia. ;JQis 
não é possível.condenar-se a quem 
pede aumento de salârios para 
não morrer de fome com sua ·;;
milia. 

Aguardamos seu justo pronll!l
ciamento. 

Rio de Janeiro, 7 de julho tle 
1946." 

Seguem-se 52 assinaturas. 
Ainda outro memorial, Sr. Presiàe~·

te, êste dos trabalhadores das incú(·
trias metalúrgicas do Rio de Janet-r.: 

Exmo. Sr. Pr~sidente e. demais R;;
prese::~tantes da Assembléia Consti::·
inte. 
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Exmos. Senhores Constit~.<intes: 

os trabalhadores nas In<itt;trias 
::\retalúrgicas, Mecânicas e de Ma
·:.erial Elétrico do Rio de Janeiro, 
dirigem-se a VV. Ex."s para lan
çar o seu veemente protesto con
:ra as aroitrariedades policiais, 
sofridas pe1os trabalhadores da 
Ligth, pele· único crime de luta
:-em por melhores salários e um 
-.::>ouco mais de pão para seus fi-
2hos. num movimente pacifico 
;revista, "lotado em assembléia 
:;eral de Sindicato de ClasEe. após 
me:ses de espera, e terem sido es
E:Otados todos os entendimentos 
.Com a Emprêsa. 

A forma: br~tal e selvage~~r. com 
<tue foram .~smagados os d\r!~entes 
e trabalhadores em sua luW.. mos
:ra o perigo &. que está submetida 
a nossa Pátria. tendo à fr~nte de 
'JOStos-chaves da admini.>~ração 
pública elementos que 'compl·ome
:em o regime aemocrá-tico e o Go
Yêmo do Exmo. Sr. Gener<.l Eu
::-ico Gaspar Dutra. 

O massac::-e dos trabalh3.tiores 
:la Ligth obedece a. um plano 
]Jré~iamente .-studado das !orças 
1·eacionãrias do pais: a-:onteci
~11el.ltos de iguai monta se st.:.cedem 
dia a dia ·~om maior selvageria e 
mais audácia, ·instigados pelas 
correntes interessadas em pêr.tu
bar a ordem ilública e o desenvo~
vimento pacifico e democrá,tico 'll.e 
nos.'50 povo. r.ss1m,· tivemos a re
yressão aos .:stivadores de ~antos, 
·::J fechamen~o de seu Sindi<:~to e 
da UD.ião Sindical daquela Ci-cia
de: a proibição dos festeje.; de 
1.0 de JY!aio no Distrito Fe-:ie-:-al e 
em outras "1daaes do pais: a in
:ervenção '10 Sindicato do-s Ban
cários e a urisão do seu Presi<ien
~e; o massacre de 23 de :!-•!aio no 
Largo da Carioca; a inter<iição da 
sede de ·partidos políticos e de jor
nais paulist~s; a proibição d.e co
!nícios estu.jantis e p_9.rtidários: a 
prisão e es!)ancamentv de jorna
listas, em ..:xe:cicio de suJ. :Jro
fissão: 'invasão de lares em êies
!"Cspeito ao üreito' individual c 
:amiliar e tantos outros c:;,w$. já 
bastante divulga-do e do c ):l:.:..eci
:nento geral. 

EJs a razão porque. conüantcs 
na autorida<'e dessa Assemb!éia. 
dirigimo-nos a VV. Ex.•s certos de 
que ouvirão o clamor- público e 
marcharão com o povo e os tra
balha<lores ~m :lefesa dos direitos 

democráticos consubstanciados na 
liberdade individual, de reunião, 
de palavra, credo político ou reli
gioso, direito de gr-2ve. autonomia 
e liberdade ~imücal, etc. 

Para que a paz, ordem e pro
gre~so reinem em nossa Pátria, 
!az-se necessa.rlo que os elementos 
que ocupam cargos públicos, a 
sombra da democrácia. tais como. 
Ministro Negrão de Lima e o 
Chefe de Polícia, Senhor. Pe:-eira 
Lira, como "gualmente, todos os 
que os acompanham em suas aven
tur.;.s, sejam afastados, pois o prc
cesso democrático de nosso país, 
não pede es~ar à mercê de aven
tureiros e reacionários comprova
dos. 

rerminando, deixamos em mãos 
de VV. Ex."s nossas· apreciações,' 
certos de que serão levadas a ple
nário, para conhecimento geral da 
Casa. - Jurac.1} Santos Castro e 
outros. 

Seguem-se 599 assinaturas. 
Era o que tinha a dizer. <Muito 

bem. l 

O SR. OSWALDO PACHECO 
Sr. Presidente, peço a palavra, peh 
ordem. 

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

O SR. OS\oYALDO PACHECO 
'Pr.la ordeml: Sr. Presidente, apro
vei t:mrlo êste fim de sessão, pedi "
palavra para encaminimr a V. Exce
lência um m~morial, enviado a mim 
e aos seguintes Srs_ Deputados: Cam
pos Ve::-g-al, Café Filho, AgJ.1cola Pais 
tie Barros e Et!Zébio Rocha. 

:!!:ra o que tinha a dizer <Muito 
bP.r'l. l 

Vem à Mesa e é lido o segui.ntt· 
1ne::norial: 

Exmos. Srs. Constituintes, os sig
natários dêstF!, trabalhadores Portuá
rios do Rio de Janeiro. cônscios c;os 
espiritcs altamente patrióticos de 
Vo~sas Excelências. vêm perante os 
cii7.I'!i~simos rcpre~e11t:1ntes do povo e 
do~ tTa b~lhadore.s de nnssn. Pâtria. re
ebm'c contra as m~didas de restri
ções n.u~ e~t~o sendo adotadas aos 
)Jrc~i~liá:·!c~ recoL'Iidos à "Casa je 
D~tel~·~::,o•· p0Jo Sr. Coronel Diretor 
do referido "Prcs;ctio·•. Os presos de 
moc:o gernl r~clatnam contra o t:-:1-

. tame:~to brusco e anti social que L'1es 
sffo d!spcnsadCIS pelos responsáveis Di-



rigentes daquela Casa; são trancados 
nGs cucículcs dia e noite, obrigados a 
per.;;:mnecerem dentro das Galeria.> 
c;.ue são verdadeiras estufas, vestidos 
e a !Joto::tdcs até o pesco<: o com o uni
forme azul mcEcla, não tendo nem 
mesmo o direito de tirarem o blusão 
nara o banho de sól de uma hora po1· 
dia; são c-brigados a banhos f~ios ma
tinais, obrigados a fa:1..inas ngorosas, 
sem liberdades de espécie alguma; nos 
dias de vi~itas para os Detentos, só 
é ccr.nitida a entrada de cinco pes
soâs p~.ra cada pre~o; os Doces, Fru
tas e outros alimentos bem como, Ci
garro3 e Fósforos que levamos em 
grande quantidade para os mesmos. 
são tomados na Portaria e não são 
entregues a quem dt> direito, sôbre 
alegação de que é proibido. 

Visitamos hoje os presos Portuários, 
Joaquim José do Rêgo e José Pauli
no Soares, quando de nós se acerca
ram vários Detentos, que nos pediram 
levássemos ao conhecimento de vos
sências tais injustiças praticadas pelo 
Sr. Coronel Diretor do Presídio, e ao 
mesmo tem!JO, que fizessémos um 
apêlo aos nossos representantes na 
As~embléia Constituinte. no sentido 
de que, uma Comissão de Parlamen
tares ~!zesse visitas períodicas aos 
Presidiários, a fim de constatarem a 
v~racidade das suas reclamações e ou
vi-los pessoalmente: pediram-nos 
também, que !;Olicitássemos dos Cons
tituintes o direito de voto para os 
Presidi~rios em Geral e criação de 
Escolas nos Presídios para reeducação 
dos que cometeram êrros perante 'i 
wcledacle. 

Como vêm, senhores Constituintes. 
nada ~ais justo e humano é o apêlo 
que por nosso intermédio fazem Js 
presidiãrios. Como trabalhadores or
deiros de nossa Pátria, estamos no 
dever de prestar a nessa solidariedade 
humana e filantrópica à aqueles que 
por ob:a da fatalidade vivem afasta
dos da s,1ciedade, por isso esperamos de 
vos.sênda, a merecida atenção. 

Aproveitamos iambém, para mais 
uma vez levantar o nosso protesto 
contra as p1isões dos nossos compa
nheiros Portuários do Rio e de San
tos, bem como dos trabalhadores da 
L!gth, lembramos a vossência que 
outros Portuários do Rio já estão 
ameaçados de prisão. que querem f a
ze~ calar os nosscs protestos perante 
os representantes do povo na Con&
tituinte e na Imprensa livre e Demo- . 
crática de nossc· País, pois, puderão 

íicar tranq;.lilos e convictos que não 
recuaremos uma pole;:ada sequer, em 
defesa dos trabalhadores encarcera
dos, da Páz, da Ordem e conseqüen
temente da. Democracia em nossa ter
ra. Pedimos aos Constituintes que 
e:xijam dos poderes constituídos, a li
berdade dos trabalhadores e traba
lhadoras presos. 

O SR. AGOSTINHO DE OLIVEI
RA - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela CT<!em. 

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

O SR. AGOSTINHO DE OLIVEI-
RA < ''') - <Pela ordem) Sr. Presi-
dente, pedi a palav!'a para ler o se
guint.? telegrama chegado agora à 
no:;:a ba-ncada: 

"Pedimos vosso intermédio As
sembléia Constituinte protesta.r 
viclação sed·e Comité munidpa.l 
Jaboatão P. C. B. pela segunda 

- ·;-êz.-. · Irineu Rodrigues Espirado, 
delegado de Policia looal, Rober
va.l Lins prendendo funcionária 
Mari-a Jo.sé Bispo Boletins convi
te Conferência Confederação 
Equa-dor. - Secretário. " 

Sr. Presidente, a comemoração da 
Confederação do Equador ê um fato
histórico d·e Pernambuco. Foi nesta 
revolução que morreram personali
dades i-lustres, patriotas distin-tos. 
O nosso Partido, comemorando essa 
data, viu-se privado de sua liberdade 
e por 1SSO os nossos companheiros e 
correligionários de Pernambuco pas
sam um telegrama ii. A,sembléia, pro
testando contra a a.rbitriaried.ade da 
Polícia pernambucana, que co.nStitui 
atentado à liberd>l.de de reunião, prin
cipalmen-te pa1·a um Partido como o 
nosso,. que tem três Representantes 
nesta Casa, por aquêle Estado. 

N-estas condições, espero que V. 
Ex. a tome em consider-ação êsse pro
testo. 

Era o que tinha a. diz.:-r. \Multo· 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a hora da sessão; V<'U leva.n.tá-!e., 
<J.esigna."ldo para a de amanhã, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão umca. do 

requerimento n. 0 85, de 1946, solici
ta..nõo ao Poder Executivo inf{)·rma
ções sõbre o número exato de Sa.na-

c * J Não foi revisto pelo ora-dor. 
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tórics existen·tes no pa.is, e núme:o 
de leitoo em oacla um. CEm virtude 
<ie urgência) . 

Discussão única do requerimento 
n. o 136, de 1945, solicita..'ldo a no
meação de uma comissão de parla
mentáres para exa.min'<l.r, com ur
gência, no local, a situação do põrto 
de Santoo, São Paulo, em face dos 
ú1timoo aconteciment.os. 

Discussão un1ca do reque:.-imento 
n. o 22. de 194.6, solicitando informa
ções ao Pod·er Executivo, po't' inter
médio do Ministério da Jus·tiça e Ne
gócios I:nteriores. sôbre pagamento 
de gratificações a juÍ2!es eleitorais 
ncs Estados e aoo preparadores das 
eleicões de 2 de dezembro úJ.timo. 

Dis.cu;são do requerimento n. o 4.0, 
de 1946, p;,dindo se consigne em ata 
voto de regosijo pela chegada do pri
meiro trem, cond.uzindo minérios, a 
Volta Redonda. 

Discussão umca do requerimento 
n. 0 44, de 1946, solicitando sejam en
caminhadas ao Poder Executivo su
gestões sõbre medidas a serem tema
das para debelação da crise econômi
ca. 

Discussão umca do requerimento 
n. 0 62, de 194.6, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sôbre as me
didas tomad·as ou a serem tomadas 
com relação ao problema dos nO\SSos 
transportes marítimos. 

Discussão única do requerimento 
n.0 21, de 1946, solicitando que a 
Mesa da Ass·embléia oficie ao Pre
fei·to do Distrito Federal, solicitando 
suas providências junto à administro.
ção da Companhia Light and Power. 
a fim de que sejam tomadas várias 
medidas que beneficiem o serviço de 
transporte de passageiros d-e bondes. 

Discussão única do requerim-ento 
n.0 63, de 1946, pedindco s;;ja su
gerid.a, pela Mesa d'.l. Assembléia ao 
Poder Executivo, o estudo e constru
cão de duas pontes sôbre o rio São 
Francisco; uma ligando Joazeiro, no 
Estado da Bahia, · a Petrolina. em 
Pernambuco; e outra, nêste último 
:S~t.ado. em Jatinã. 

DL-;cussão umca do requerim-ento 
n. o 46. de 194.6. sollclt.ando medidas 
do Poder Executivo tcndP.ntes a mobi
lizar todÔ3 os recursos e meios de 
transporte disponíveis nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Sa..'1ta Ca.ta:-i:na 
e Pa:ra..'1á. para dar vasão ao escoa
men~o da s·afra do milho; e conces
são de pricridad~ paro. o transporte 
de c.e:reais das zonas produtora; a.os 
ce::Jt-:-cs ccn-sumic!<lre!'. . 

Discussão única do requeriment.o 
n. 0 42, de 1946, pedmdo a interf~rên-

cia da Assembléia Constituinte jum;o 
ao Poder Execu·,;·,,, para que ;eja. 
considerado válido para cs próximt.s 
pleitos estaduais e municipais o alis
tamento voluntár:o sob o qual se rea
lizaram as eleições de 2 de Dezem
bro. 

Discussão úmca do requerimer..to 
n.0 69, de 1916, solicitando ao 
Poder Executivo • t"evogação do De-· 
ereto que prorroga, por mais um ano, 
o mandato das at~ais diretorias das 
entidades sindicais. 

Discussão única do requerimento 
n.0 73, de 194.6, so:1citando ao Poder 
Executivo informações por intermédio 
do Instituto NaciOnal de Alco-ol e do 
Açúcar ~êbre qual o stock" de açúcar 
existente nas usinas produtoras c no co. 
mércio encarregar..) da distribuiç§.o. 

Discussão única do requeriment.o 
n.0 65, de 1946, >ollcitando ao Poder 
Executivo a reme:<>a. à Assemb.léia, do 
extra to da conta ,•orrente -do GovêT
no Fed-eral no B~'lco do Brasil, re!a
tiva ao financiamento !!.specia I do al
godão, no período de 7 de Outubro 
de 1944 até a pres~nte data. bem com r:: 
do processo n.O L~'3-45. da Comissão 
de Financiamento da Produção. 

Discussão únic~ da mdicação P.ú
mero 9-A, de 1946. sugerindo que ,oe 
represente ao Pode!' Executivo, no st:n
tido de serem propcrstas medidas !l"
gentes de ordem econômica. 

Discussão única da indicação nú
mero 32-A, de 1946. sugerir..do ao Po
der Executivo medidas a serem toma
das, com urgência. para desobstruçã.v 
dos canais que ligam as lagl1.3.S 
"Norte" e "Manguaba" no Estado de 
Alagoas, inclusive a t.ssinatura de um 
acôrdo entre os G0vêrnos d<t União 
e do Estado, para execução e con
servação das obras. 

Discussão única da indicação n1j-. 
mero 29-A, de 1946 que propõe sejn 
desaprovado pela -\ssembléia Consti
tuinte o ato do Pr;cter Executivo bai
xando um Decreto-lei contra o diretco 
de greve; e sejam pedidas informa
ções sôbre os motivos da presença dos 
agentes da Ordem Política e Social 
nas assemblP.ias aos Sindicatos. 

Discussão única aa indicação nú
mero 37-A, de 1.946, que indica seja 
sugerida ao Poder Executivo a tram
ferência do acervo de "A Noite" para 
o Instituto NacionRJ do Livro. e ab[>-

- lição imediata do~ !mpostos que gra
vam a. importação do livro estran
geiro. 
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Discussão única c!a indicação nú
mero 44-A, de 1946 sugerindo ao Po
der Executivo providências para pa
gamento imediat-o ae indenizações <te
vidas às famílias das vitimas do desas
tre ferroviário, ocJrrido em Sergipe no 
·dia 13 de março ;::. p. 

Discussão única do Requerimento 
n.0 71, de 1946, soacitando informa
ções ao Poder Exc~utivo, com a ma
xima .urgência, sôbrP as despesas rea
lizadas até agora pelo Instituto Na
cional do Sal com o pessoal e a ins
talação do seu escritório inclusive da 
Diretoria da fábrica da Companhia 
Nacional de Alca!is, no Estado do 
Rio. 

Discussão única do requerimento 
n.0 20, de 1946, solicitando a interf"
rência da Mesa da· Assembléia jun:o 
ao Ministério da V1ação e Obras Pú
blicas, por meio de ofício, sugerindo 
seja notificada a Leopolclina Railway. 
encarecendo-se a necess1dade de el"
tri.ficação de sua .'errovia, com a po3-
sivel ·urgência. 

Discussão única do requerimento 
n.0 91, de 1946, sr;licita.ndo seja in
formado pelo Pode: Executivo o an
dament-o da constn1ção da Estrada de 
Ferro de Mossoró: o ma teria! de que 
esta dispõe; despe :;as com seus fun
cioná:rios e operános; se o Govhno 
tem recebido reclamações contra a sua 
administração. 

D!scussão única da indicação nu
mero ·36-A, de 1946. pedin_do seja .su
genda pela Assembléia Constituinte, 
ao Poder Executivo, a necessidade ur
gente da criação da cadeira d' Ti.sio
logia, nas Faculdades de Medicina do 
Pãís. 

Discussão única do requerimento nu
qucrimento n.0 129, de 1946. soJ.:citan
do a nomeação de uma Comissão de 
oltc membros, incumbida de <studar a. 
influê!1c:a. na eccncnün. nacional, das 
tarHas a1fanãegá.rias. 

Discussão únic:t àa indicação n~
mero 35-A, de 1946, pedindo seja su
;;-erida ao Poder Exccv;tivo a conclu
são da construção de trechos de 
estradas de ferre no Estado da Ba.h:a. 

D!>cussão única ·da indicação nu
mero 38-A. de 19'.!6. sugerindo ao Po
der E:xecuth·o previdências para a 
retirada do c~sco ào navio 44 Itacaré" 
e do tubo de SC~cç:'io da àraga "Bahia··. 
que estão obstruindo a barra do Põno 
de- Ill1éus; a drag2,gem àa menciona
da barra e do canal destinado à na
vegaçii.o. 

Discussão única da indicação nú
mero 62-A, de 1946, . s-olicitando se 
constitua uma Comissão para apr-esen
tar sugestões ao Govêrno no sentido 
de se fixar a data do descobrimentu 
do Bras:l; com parecer da Comissão 
de Estudos das Indicações. 

Discussão única da moção da ban
cada comunista, solicitando que o 
Poder Executivo tome as medidas ne
c;ssárias para modificar·~ as atividades 
anti-democráticas de autoridades a 
êle subordinadas. 

Discussão única do requerimento nú
mero 202, de 1946, solicitando seja 
nomeada uma comissão de cinco mem
bros a fim de serem apuradas irl c
gularidades havidas nos leprocômios, 
bem como a vErdadeira situação do> 
1 epr.osos. ~ _ .. 

Deixaram de comparecer 61 Se
nhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Valdemar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 

Pará: 
Magalhães Barata. 
Alvaro Adolfo. 

Maranhão: 
Pereira Júnior. 
Luis Carvalho. 

Piauí: 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
José Varela. 
Valfredo Gurgel. 

Pernambuco: 
Oscar Carneiro. 

Bahia: 
Lauro de Freitas. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

Espírito Santo: 
Ari Viana. 
Eurico Sales. 

Rio de Janeiro: 
Paulo Fernandes. 



:\finas Gerais: 
.I.-evindo Coelho. 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libânio. 
l'!oorigues Pereira. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Noveli Júnior. 
:'<!:artins Filho. 
Costa Neto. 
Silvio de Camp~. 
Lopes Ferraz . 
.'1. ta li ba Nogueira. 
João Abdala. 
Sampaio Vidal. 
_-\.!ves Palma. 

Goiãs: 
Diógenes Magalhães. 
Galeno Paranhos. 

Mato Grosso: 
Argemu·o Fia lho. 

Paraná: 
:Mnnhoz de Melo. 

Santa Catarina: 
_-\.derbal Silva. 
Altamiro Guimarães. 

Rio Grande do Sul: 
Gaston Englert. 
:Brochado da Rocha. 
Teodomiro Fonseca • 
.Bittencoü:-t Azambuja. 
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União l)emocrática Nacional 

Piauí: 
Coelho Rodrigue~. 

Paraíba: 
Adall>erto Ribeiro. 
Jose Gaudênclo. 

Sergipe: 
.!.-eandro Maciel. 

Bahia: 
Dantas Júnior. 

São Paulo: 
Paulo Nogueira.. 
Toledo Piza. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

' Distrito Federal: 
Rui Almeida. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Marcondes. Filho. 
Romeu F'iori. 

Partido Comunista do Brru;il 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 

Partido Republicano 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

~ Partido Popular Sindicalist<% 

Ceará: 
Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

. . Partido Vemocrata Cristão . 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 

Levanta-se a sessão às 18 ho
ras. 



115." Sessão, em 31 de Julho de 1946 
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente, - Lauro Lopes, 

2.0 Secretário e Hugo Carneiro, 1.0 Suplente de Secretário. 

As 14 horas, compareceram os Se
nhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Pará: 
Nélson Parijôs. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 

Rio Grande do Norte: 
Georgino Avelino. 
Deoclécio Duarte. 
Mota Neto. 

Pernambuco: 
Agamemnon MagalhãEs. 
Gercino Pontes. 
Ferreira Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 
José Maria. 

Bahia: 
Aloisio de Castro. 

Esp!rito Santo: 
Henrique de Novais. 

Distrito Federal: 
José Romcro. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Alfredo Nev,es. 
Carlos Pinto. 
Heitor Collet. 
Bastos Tavar,es. 
Acúrcio Tôrres. 

Minas Gerais: 
Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Duque _ele Mesquita. 
João RenrTque·.-- -
Wellington Brandão. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Noveli Júnior. 
Horácio Lafer. 
Honório Monteiro. 

Goiás: 
Pedro L!ldovico. 
João D'Abreu. 

Mato Grosso: 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 
Roberto Glasser. 
Lauro Lopes. 
Ara!llis Ataide. 
Gomi Júnicr. 

Santa Catarina: 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 
Orlando Brasil. 
Hans Jordan. 

Rio Grande tio Sul: 

Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 

União Democrática. NacionaZ 
• 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Piauí: 
Matias Olimpio. 
José Cândido. 
Antônio Correia. 



Ceará: 
Plínio Pompeu. 
J~é ele Borba. 

Paraíba: 
Ve1·gírüaud Vanderlei. 
Ernâní Sátiro. 

Sergipe: 
Heríbaldo Vieira. 

Bahia: 
Juraci ~ragalhães. 
Mllllluel Novais. 
Nestor Duarte. 
Rui Santo5. 

Distrito Fede~al: 

Euclidl>s Figueiredo. 
Rio de J:meil·o: 

Soares Filho. 
Minas Gerais: 

José Bonifácio. 
Gab!iel Passos. 
Licurgo Leite. 

Sã:> Paulo: 
R.omeu Lonrenção. 
Pllnio Ba.:-reto. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 

M•1t.o Gross.o: 
Vespasiano ~artins. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 

ruo Gran-de do Sul: 
Oiório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brast?t:c7 ~ 
Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Minas Geraj~: 

Ezequiel Mendes. 

Partido Comunista do Brcszl 
Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 

Bahia: 
Carlos Marighela. 

Distrito Federal: 
Carl<Js Prestes. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva. 
Alcides Sa be.nça. 
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São Paulo: 
José C:ispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 

Rio Grande do Sul: 
Abi!io Fernand~. 

Parti.tlo Rçpublicano 

Minas Gerais: 
Felipe Balbi. 
Artu::- Bernardes. 

Partido Ro;ntb!icano Progrcssi,l<t

Rio Grzncte <lo Sul: 
Gafé Filho. 

O SR. PRESIDENTE - .~hc • .n
do-se presentes as &nllores Rf.1Jl e
sentantes. declaro aberta a sessão. 

Passa-se à lcitur:~ r\3 ata da ·'•·s
:;ão ante:io:r. 

O SR. EUGO C.o\RNEffiO 11.0 S:•
plente, servindo como 2." secretário) 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDF.l'l'I'Ii: - l!:m <.!i s
cu.ssão a ata. 

O Sr. Agostinho Oliveira envi" a 
Mesa a seguinte retificação à a La; 

Sr. Presidente: 
Nas palavras que prCtlU11Ciei on

tem sóbre a violc.cãc d:•, sede do P. 
C. B., ·em Jaboatão, em Pernambu.o·.o, 
disse: 

'
1 Sr. Pr~identc, a ccn-:ctr.orução ~a 

uata de Confederaçií.o do EquadCJ' c 
a hm:r .. znagem a urtl iate histó:·ico ~lc 
P-ernambuco". 

Corno- saiu êsse trecho pub!5cae.lo 
de tal maneim que ficou sem '.e.n
t.ido, requeiro a V. E~.n que o n-=aJ1-
de tra.'lscrever no "Diário da As.."-':m
bléia", retificado. 

Não h(l.vendo quem peça a palav.ra 
sõbre a ata, e:ncen·o a sua di:::~us
são e \-o-u subml!tê-la a votos. CP"1L
sa.) 

Está aprovada. 
.Pa::-.5:!-se à leitura dL'· .e-xpediente. 

O SR. LAURO LOPES C2." Secr-=:
tário, senvinào conto 1.0

) proceGc à 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegrcma.s: 
Da Assembléia Colk;o:.ituinte da Ità

lia. comunica.r.<lo QUt, na SCSSã(} de 
25 de julho corrente, aquela 1~~Hm· 
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bléia reafirmou a indestrutível uni
dade da pátria em prol de um paz 
justa e honrosa. - Inteirada. 

Do Presidente da Assembléia Cons
tituinte da Itália, Sr. Saragat, pe~ 
dindo o apôio -desta ASsembléia para 
que a nação italiana possa colaborar 
na. paz e no pr~resso do mundo. 
Inteirada.. 

Da Cooperativa, dos Produtores de 
Mate, de Ipira:nga, Estado do Para
ná.. comunic3llldo, que seu retõmo à_ 
subordinação do "Instituto do Ma·te" -
:::epoesenta séria ameaça ao desenvol
vimento daquela. indústria. - Intei
;ada. 

Avisos: 

Do Sr. Ministro da- Viação, tran.<
·:nitindo aos informações solicitadas 
9elo Senhor Oa.rl~ Prestzs no R.e
=~.uerimento n.0 214, de 1946, sõbre os 
motivos por que não teria sido cum
prida, pelo SNAPP, a Portaria nú
m"ro 265, de 13 de março último. -
Ao requ~r~nte. 

·Do Sr. M:Jnistro da Viação, t:nvi
ando as informações pedidas pelo 
Deputado Epílogo de Campos, sôme 
os motivos do nãe> cumprimento, por 
parte do SNAPP, da Portaria daqué
le Ministério, que concedeu aumento 
de salário ao pe&oal maritimo. 
Ao requerente. 

Moção: 

Dos universitãrie& do Estado do Pa
raná., solicitando a esta Assembléia 
a revogação do Dcr-eto-lei, que r:rlOu 
~ Território do Iguaçu. -- A Com.is-

, aão de constitulçd(). 

REQUERIMDI"ro N.0 315, DE 1946 

Solicite. ao POder Executivo có
pia das informações prestiLda.s 
pelo IBGE nos processos em que 
a Interrentoria Federal em Per
nambuco pleiteou a c,.,;ação c:.as 
Cvmarcas de Vicer..cia e Macapa
ranã e a restauração da Comarca 
de I guaraçu. 

Tendo em viSta que a. Comissão 
de Negócios Esta.duais, de acõrdo com 
o parecer do Instituto Brasileiro de 
O:eografia e Estatística· (IBGE) opi
nou contràriamente à criação das- Co
marcas de Vicência e Macapara.nã e 

raçu, no Estado de Pernambuco e 
como tal deliberação prejudica. os el&
vados ln·terêsses da boa. distribul<:ão 
de justiça. naquêles Munlcipios, re
queremo.s a V. Ex. • se digne de soli
citar por cópia., a.s informações, pres
tadas pelo referido IBGE nos proces
sos em que a. Interventoria em Per
nambuco, reiteradamente, solicitou -
aquelas medidas, bem como cópia da. 
informação que em caso- -idêntico a. 
mesma. repartição forneceu à Comis
sã() de Negócios Estatuais, referentes 
à criação da Comarca de Cipó, no 
Estado da. Bahia, já autorizada pelo 
Decreto-lei n.• 9.48!1, de 19 de ju
lho de 1946. 

Sala. da.s Sessões, 31 de julho 'le 
1946. - Gercino de Pontes. - Pes-
soa -Gueu:a_, __ _ -:-:: . Ferreira Lima 

Atanda-se 
REQUERIMENTO N.o 316, DE 1946 

Solicita do Poder Executivo in
formações sõbre o número eXato 
de funcionários civis e müitares 
que se encontram no . .estrangeiro, 
bem com0 dos qUe se acham à
disposição das Interventorias, dos 
Governos dos Territórios, da Pre
feitura do Distrito Federal, das 
autarquias, etc. 

Requeiro que a Mesa da Assembléia. 
solicite do Poder Executivo as :infor
_mações seguintes: 

a)- Quantos funcionários civis e 
mili-tares se encontram no estrangeiro 
em serviç()s eventuais, com - percep
ção de diárias, ajuda de custo, gra
tificações ou outras ·espécies de pa
gamento ? Que õ.espezas extra.ordinã
rias representa, men.sa.lmente, a es
tadia dêsses funci()nãrios for<- do 
Pais? 

bl Quantos funcionários federais 
se encontram à disposição das Inter
ventorias estaduais, dos Governos dos 
Territórios, da Prefeitura do Distrito 
Federal, das autarquias e outras en
tidades, percebendo vencimentos por 
mais de um ca.rgo ? 

As informações dos itens acima de
vem ser sOlicitadas a todos as Minis
térios, ao Gabinete do Exmo. Sr. 
Presidente da República, em rel.l.ç~:> 

-a~ órgãos que lhe estão diretamente 
subordinados. 

Sa.!a das Sessões, 31 de julho de 
1946. - Café Filho. 

a. restauração dS. C()ma.rca de Igua.- , Atenda-se 
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REQUEIUMEm:O N,0 317, DE 1946 

Solicita ao Poder Executivo a 
relação nominal dos funcionáriOs 
admitidos de ;aneiro à fevereiro 
do corrente ano na PrejeitU7a do 
Distrito Federal, bem como dos 
que tomaram posse de 2 de jeTJe
reiro até a data presente. 

Requeiro qu:: S. Ex.a o Sr. Ministro 
da Justiça e Negócios Interiores envie, 
com a possível urgência: 

1.0 - Relação nominal dos funcio
nários· admitidos. entre 1.0 de Janeiro 
de 1946 e 1.0 de Pever<iro de 1946, na 
Prefeitura do Distrito Federal. 

2.0 - Relação nominal dos funcioná
rios (interinos, efetivos, em comissão, 
extranumerãrios, contratados, etc. l 
que tomaram posse d!e 2 de Fevereiro 
de 1946 -até a presente data, na Pre
feitura do Distrito Federal. 

3;0 - Relação nominal dos r...ncio
nários federais que exerciam funções 
na Prefeitura do Distrito Federal. 

Sala das Sessões, 31 de julho de 
l946. - José- Fontes Romero. 

A imprimir 

REQUEIUM:ENTO N.0 318, DE 1946 

Solicita do Poder Executi1JO in
formações sôbre os motivos da 
demissão do extranumerário Os
mar Palmeira.. de Que.'rõs do 
cargo de auxiliar dê escritório do 
Gabinete de Identificação da Ar
mada, 

Considerando que em recente de
creto do Exm.0 Sr. Presidente da Re
pública, o Gabinete-· de identificação 
da Armada terã novo Regimento Inter
ne, pelo qual S::1'ã ampliado, com se
ções C'm vãrios Estados; 

c CJllSiderando que o decreto não só 
atunenta a verba do Gabinete como 
também o quadro de funcionários; __ 

Considerando que, no presente mo
mento, dado o volume di: serviço. es
sa repartição tem-se visto a braços 
com falta de funcionários. a ponto de 
;'ir solicitando pessoal por empréstimo 
a outras Repartições; 

Considerando que o extranumerario 
Osmar Palmeira de Queirós tem uma 
fôlha d:: serviço exemplar, pois, no es
paço de nove anos de atividade dedica
da ao lii'.Linistério da Marinha, não co
meteu a menor falta nem sofréu quai
quer repreenção, ou deixou d: executar 
qualquer ord:m que lhe fôsse dada, 
por incapacidade, mã vontade ou coi
sa·. semelllante; 

Consider.mdo que o mesmo sofreu, 
em serviço, um acidente que compro
meteu sêrl.amente s~u estado fisico, 
embora não o invalidasse para o ser-
viço; -

ConsUierando que nada existe, peh> 
menos aparentemente, que justifique a 
àõmissão désse funcionário exemplar; 

Considerando que a demissão pu= 
e simples, sem motiva justificável, con
titui uma violação das próprias !eis 
trabalhistas em v'igor; 

Requeremi:>s seja solicitado ao Exmo. 
Sr. Ministro da Marinha informar: 

Qual o motivo da demissão do ex
tranumerário Osmar Palmeira de Quei~ 
rós, matricula 132.~8. da !unção d~ 
auxiliar de escritório, referên<:ia x. 
do Gabinete de Identifkação da Ar
mada. 

- Sala das Sessões, 30 de julho de 1941>. 
Luis Carlos Prestes. - Jorge AmadO. 
- Carlos Marighella. - Alcides Sa
bença. - Caires de Brito. - Gregó-· 
rio Bezerra. - C14udino Silva. -
Batista Neto. - José Crispim. -Ab~
lio Fernandes. - Alcedo Coutinho. -
Agostinho OliVeira. - João Amazo
nas. - Mauricio Grabois. 

Atenda-se 
Rli:QVERIMt:NTO N.0 319, DE ,1945 
· Solicita ir.formcu;ões detall!eulc:s 
do Poder Executi~·o sôbre 0 au
mento oue tiveram os emprega
dos em ~ritório das emp~sas 
de navegação, no Distl'ito Fe
deral e nos .Estados por !f>rça 
-das Portarias . ns. 105-46 e 265, 
de 1946, do 1f!i1u'stério da Via
ção. 

-Requeiro, por interm~dio da Mesa 
da. Assembléia Nacional· Constitui;::tç, 
sejam sollci.tadas ao Sr. Ministro do 
Estado da Viação, as s~g-:.liutes in
formações: 
· E' ce-rto qu~. por fôrça. da Portaria 

n.0 1()5-46, publicada n{) Diário Ofi
cial de 4 d~ feve-reiro de 1946, os 
empregados ern escritórios das em
prêsas de navegação. que _ rec~biam 
salários inferiores a CrS 1. 000,00, ti
ve~am seus ordenados aum~1tados 
de 100 'ió e os que rec~biam d~ Cr$ 
1.001,00 um aumento de Cr$ .... 
1.000,00? •. . 

Se, por fôrça desta portaria, o 
referido ío.Um~nto se limitou aos tra
balhadores do Distrito Federal c• 
atingiu ao Distrito Federal ~ ãos 
Estados? 

Qual a razão por q:;e, post.;l'io~
mente. foi baixada a Po:taria nu
mero 265-46, publ!cada ~o Diário 
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OfiCial de março de 1946, mantendo 
l! ~ bases deste aumento, só para oE 
t=a1:>alhanores do Distrito Federal, e. 
cst?..beleoendo, para .>S trabalhad<lres 
no5 Estados um aumento na base de 
5·:1 ':é dos seus vencime::ttos. fi'"1J'la!~
d·:l, cl~ta forma, inoom;:>reeusível di
fo:'re.nça entre em·pregadr,s da mesma 
classe. 

Se é exato que o aumento, na 
b::u GUe foi concedido aos emprega-
1!...:>5 em esc:itôrios das em;>rêsas de 

· na\·egação, tornou-se extensivo a -a!
g'.lru dos demais Esta-dos, em qu<o os 
t~abs.lhador<:s só foram ~ontempla ios 
c"m o aumento de 50 %? 

Qual o fundamento em que se 
b~u a Comissão de Marinha Mt:r
C'mt€ para fixar dift:rença de salá
r:os. apontada na Portaria n.o 265, 
de 1946, entre os empregados do 
Distrito Fedaral e os dos demais 
Est!ldos? 

Justificação 

Ninguém ignora a importância da 
flxa.ção de níveis de salários na vida 
econi>miea do pais, principalment~. 
quuncln êstes níveis se referem a 
e;np:egad<JS at: uma mesma classe. 

Além d\sso, cum-pre resso.Iu:· na 
s•.tuação atual, a dificuldade em que 
s:: debatem os trabalhadores qt.e 
I'?Cebendo s.:lários baL'i:OS, sofrem 
mais perto à conseqüência desastrosa 
f!.o alto prêço da mercadoria. Assim, 
ti)das as medidas tendentes a me
lllon?.-r tal si~uação~ é ato de Justiça 
q"e só pode merecer o mais irres
t,·ito apoio. 

Interpretou muito bem o Senhor 
Ministro da V'iação os anseio.; dos 
e-:.upregados em Emprêsas de Nave
gn,ção, quando resolveu aprovar a 
t,~bela estudada pela Comissã<J Mista 
c; e Salá.1·ios Marítimos, objeto da 
Portaria n.0 105-46. A referida ta
bela fixou proporções de aumento 
c:ue vier:un. de fato. beneficia-r aos 
(!ue rece'oiam .salários mais baixos: 
c !ne>mo já não se dá .:om a Por
t,\ría n.o 265-46, que se..-n qualque, 
fmu:lamento lógico. estabeleceu düe
r ,nça entre tra,balhadores que pres
t m1 os mesmos sen'iços. ~rianüo dt:
~<gualdades fundad?. em razão do Es
t~-do em que trabalham, já que o 
;;. ument-o concedido aos trabalhadores 
C o Distrito Federal foi diferente . do 
e;ue o estabelecido para os Estados. 
Por não poder compreender o fun
c' amento de tal düerença é que os 
tmbalhadores apelaram para nós, na 
certeza de que. as informações aqu1 · 
~;-,licitadas, que não têm outro ob-

jetivo a não ser o de colaborar com 
o podel· público, no sentido de que 
resolvido os problemas que afligem 
os trabalhadores, consiga:se uma paz 
social duradoura. 

Sala das Sessões, 30 de julho de 
1946. - Euzéàio ROCT~a. - PedJ'Oso 
Júnior. - Ezequiel MendeS. - Be
nfcto Fontenelle. - Antônio Silva.. 

Atenda-se. 
JU:Qtl'ERIMENTO N.0 320~ DE 1946 

Solicita do Poder Executivo in
jormações sõbre a despesa cOm a 
verba "Publicidade", mês por mes 
e de janeiro a julho do ano vi
gente, de vários Institutos, bem 
como o vencimento Ji.xo mensal 
dos seus Presidentes. 

R-equeiro. que a D. Mesa da Assem
bléia solicite do Poder Executivo as 
se g;.tintes inf or:nações: 

1.0) qual a despesa .:om a verba 
"Publicidade", mês por mês e de ja
neiro até julho do ano vigent-e, dos 
Ir.stitutos: 

·ai do Alcool e do Açucar; 
b) de Apose.ntadoria e Pensões do.; 

Iudustriãrios; 
·:l de aposentadoria e Pensões dos 

Com.?rciários: 
d) d~ Aposentadoria e Pensões dos 

Empregados em 'n'ansportes e Car
gas; 

e) de Previdéncia e Assistência dos 
Servidores do Estado. 

2.0 ) qual o vencimento fixo mensal. 
e qual o vaTiável dos presiden~ dos 
referidos Institutos. 

· 3.0) quantos funcionários. efetivos. 
contr;;tados, ou em comissão, estão 
lotados nos respectivO\> gabinetes dês
ses p~esident€s, nome. função e sa-
lãrio. • 

Sala das Sessões, 31 de julho de 
1945. - Pedrosc Júnior. - Euzébio 
Rochc. - Ezeqzttel Mendes. - Lu4s 
Lago. 

- Atenda-se. 

~EQUERI'JI.!EJ>o"TO N.0 321, DE 1946 

Solicita informações · do pDrJer 
Executivo sôbre (]IS motivos qu.e 
ieterminaram a· recusa, por parte 
do órgão competente, de licença, 
solicitada pelo Govênu; do Es<ado 
de São Paulo, para importar dos 
Estados Unidos 400.000 rolos de 
ara71Le jarpado. 

Requeremos a V. Exa. se digne so
licitar do Ministério da Faz~nda que 
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ir.!orme. o motivo pelo qual o órgão 
competente negou a licença, solicita
da pelo Govêrno do Estado de São 
Paulo; para importação, dos Estados 
Unidos da América do Norte, de _. 
400.000 rolos de arame farpado, que 
se destinavam a serem vendidos, a 
preço de custo, aos lavradores, com 
grande vantagens para a n~sa eco
nomia. 

Sala das Sessões, 31 de julho de 
1946. - Mario llfasagão. - Plínio 
Barreto. _ 

- Atenda-se. 

REQ"UERIMENTO N.o 322, DE 1946 
Solícita informações da Mesa 

da Assembléúz Constituinte sõbre 
os Juncionár:i.os admitidos nos 
quadros da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, a partir. da 
data da instalação da Assembléia 
Constituinte, suas categorias, ven
cimentos e junções. 

Requeremos que à Mesa informe, 
com possível urgência, o seguinte: 

a1 qu~s os funcionãrios admiti
dos para o quadro da Cã.mara dos 
Deputados e do Senado Federal a par
tir da data da instalação da Assem
bléia ConStituinte: 

bl quais as suas categorias, efetivos 
contratados, interinos extranumerá
l'ios: 

c! quais os vencimentos e funções 
que exercem nesta. Casa. 

Sala das Sessões, 1-8-46 - Plínio 
Lemos. - Aluísio Alves. 

INDICAÇÃo N.0 211, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
,·evogação do Decreto-lei nú
mero 9.462, de 15 de julho de 
1946. 

Considerando que o decreto-lei nú-. 
mero 9.462, de 15 de julho do corren
te ano. cria uma situação de desi
gualdade para os tra·balhadores es
tran:;:eiros doqueiros ou estivadores, 
em face dos que exercem outras pro
fissões; 

Considerando que os motivos deter
minantes do referido decreto-lei se 
fundamenta na atitude assumida pe
los trabalhadores do Pôrto de San
too. negando-se a tra,balhar em na" 
vias a serviço do · govêrno espanhol 
de Franco; 

Considerando que a Assembléia 
Constituinte já manifestou seu for
mal repúdio ao referido govêrno, que 

é essencialmente anti-democrático e 
fascista; 

Considerando que a deliberação dos 
trabalhadores do Pôrto de Santos foi 
tomada em quatro (4) assembléias do 
Sindicato dos Estivadores, que é o ór
gão de classe legal daquela ca-tego
ria profisional; 

Considerando que está. exuberante
mente provado ser a grande maioria. 
dos filiados ao Sindicato composta de 
cida-dãos brasileiros: 

Considerando que a Consolidação 
das Leis do Trabalho determina seja 
a têrça parte a quantidade máxima 
permissível de tra.balhadores estran
geiros em cada emprêsa: 

Considerando assim que são fal
sas as premissas em que repousa o 
referido decreto-lei; 

Indicamos seja sugerido ao Po
der Executivo por intermédio do 
Ministério do Trabalho, revogar o 
decreto-lei número 9.462 de 15 de 
julho de 1946. 

Sala, das Sessões, 30 de julho de 
1946. - Luiz Carlos Prestes. 
Jorge Amado. - Carlos Marignella. 
- Alcides Sabença. - Caíres de Bri
to. - GTegorio Bezerra. - Claudíno 
Silva. - Batísta Neto. - Abilio Fer
nandes. - Alcedo Coutinho. - Agos
tinho Oliveira. - João Amazonas. -

. Mauricio Grabois. 

A Comissão de Estudos das· Indi
cações. 

INDICAÇÃo N.0 212, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
possibilidade de criar na cidade 
de Arapiraca, Estado de Ala
goas, uma Coletoria federal in
dependente. 

Por intermédio da Mesa da Assem
bléa Nacional Constituinte, nós, os re
presentantes do povo, abaixo firma
dos, sugerimos ao Exmo Sr. Ministro 
da Fazenda que, atendendo aos justos 
motivos alegados, nesta sugestão, estu
de a possibilidade de criar, na cidade 
de Arapiraca, no Estado de Alagoas, 
uma Coletorir. Federal, independente 
da que funciona no município limítro
fe de Limoeiro de Anadia. 

Sala das Sessões. em 29 de julho de 
1946. - L. Medeiros Neto. - Góes 
Monteiro. - Afonso de Carvalho. -
Lanro Montenegro. - Antônia Ma.Jra. 

Teixeira de Vasconcelos. José-
Maria.- Silvestre Péricles. 
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JUBti/ietV;Ilo 
Ara.piraca. é um dos municlp.io.s mais 

prósperos do Estado de Alagoas. o 
seu comércio, a. Sl11l. agricultura. e a. 
sua indústria. representam um amplo 
esforço da. sua população, em pról da 
eêonomia do nosso Estado. 

A produção de fumo e de farinha de 
ma.ndioca, formam, ali, o embasamen
to de vasto surto de prosperidade, que 
se reflete em tôda a vida de Alagoas. 

Para os ala.goanos, Arapira.ca repre
senta a mesma esperança e a mesma 
realidade que Marília -exprime para 
os paulistas. Município, há apenas 
cê.rca de quinze anos, Arapiraca des
fruta, em Alagoas, --do mesmo indice 
de prosperidade que outros municípios 
melhormente classificados. 

A edilidade dispõe de um orçamen
to de crs 35.000,00, em meio a mui
tos poucos outros dê superior renda. 
A Coletoria Estadual conta com uma 
arrecadação de CrS 700.000,00 anuais. 
Conceb~·se, assim, que a arrecadação 
do impôsto federal não seria, de for
ma alguma, inferior ao que ali é co
letado Pelo Tesouro de Alagoas. Ora, 
o que sucede, porém, é que para o 
pagamento dos tributos feáera.h;-., os 
contribuintes têm que se lccomover 
para a Coletoria Federal de Limoeiro 
áe Anadia, distante, cê:-ca de 22 qui
lômetros, da cidade de Axapiraca. 
Graves as dificuldades que pesam 
.sôbre os contribuintes, já de ordem 
econômica, já de ordem moral, tô
àas as vêzes que têm de efetuar o 
pagamento . do tributo federal, na 
Coletoria da cidade àe Limoeiro de 
Anadia. O transporte,. entre o.s mu
nicípi<lS de Arapiraca e de Limoeiro 
de Anadia, é realizado, com pesado 
ônUs para os contribuintes, de au
tomóvel e a cavalo. Em face disso, 
com muita razão, reclamam, cons
tantemente, os contribuintEs do mu
nicípio de Arapiraca que continuem 
a ser obrigados a pagar impostos na 
COletoria Federal da cidade de Li
moeiro de Anadia. Cumpre ressaltar 
que cêrca de 60% dos que pagam 
~nipostos ao Tesouro Federal, na Co
letoria de Limoeíro de Anadia, são 
.constituídos po.r habitantes do mu
nicípio de Arapiraca. Esperam, des
sarte, os contribuintes de Arapiraca 
que o govêrno federal estude a possi
bilidade de instalar, ali, uma Coleto
ria, a qual significará não só um mo
tivo de incremento, na coleta ·tributá
ri&, senão também um fator de proo-

peridade do aludido município. -
Atcnd~-se. 

O sa: PRESIDENTE - Está fin
da a leitura do expediente. 

Tenho sõbre a mesa discurso. on
tem ·J>roferido pelo eminente Repre-
sentante Sr. Graco Cardoso, em <> 
qual S. Ex. a requereu, v~rbalm<~nte, 
fôsse consignado em ata um voto 
de ·saudade e de reconhecima1to. à. 
mem6l;!a do General José de Avila 
Garcez.· ~ 

Os Senhores que aprovam o reque
rimento, ontem formulado, queiram 
levantar-se. (Pausa.) · · 

E=tá aprovado. 

· O SR. CAIADO GODOI Se-
Ilhar Presidente, peço a palavra. pela. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR......ÇAIADO GODOI (Pela or
dem, lê o segumte discurso) - o 
problema fundamental para o Brasil 
é o do transporte. 

Para alguns será o da educação; 
para outros o da saúde, o da imigra
ção e, mesmo, o da politica - segundo 
o ãngulo visual. em que cada qual se 
.colocar. 

Mas. na realidade, ente..."ldo que o 
primeiro, o do transporte, é o pro
blema chave, de cuja solução vai 
decorrendo a ~olução dos . outros, 
tendo-se em vista o que se vem p.:.s
sando entre nós na evolução que 
chamarei "geográfica", do nosso pro
·gresso. 

O lito~·al, com as interligações ma
riitimas nos deu a. "civilizacão d-e fa
chada", como alguns a tem chamado 
com desprimor, Ill&.S que foi uma ex
pressão verdadeira até o momento em. 
que s-e praticou em São Paulo a po
lítica de penetração do Interior. com 
.a construção da Mogiana, da Paulista, 
da Sorocabana e outras ferrovias de 
meno.r porte. 

Estas estradas, cõm a Noroeste do 
Brasil e a E. F. de Goiás foram 
semeando cidades pelos sertões, ci
dade.,. muitas das quais js surgiam. 
opulentas e belas, na ·sugestiva a.fir
m~.ção da capacid!tde, do viço e do 
espirito de realização do povo bra
sileiro. · 

Passou-se então à. era rodoviária. 
O presidente w. Luis proclamava que 
governar era abrir estradas. E a fe
bre de construções de estradas de 
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penetração veio facilitando e inten
sificando a obra politiiíca de levar 
a. civilização para os se:rtões, dan
do-.se assim uniformidatle aos· cos
tumes, facilidades para o_ Jntercâm
bio econômico, entrelaçamento de 
idéias e de sentimentos, na tarefa 
grandiosa _ da estruturação de um 
Bmsil cada vez mais igual, e pro
g:ressista . 

Perseverar em tal objetivo deve .,e.r 
a. preocupação constante dos governos, 
quer .tomando neste sentido iniciati
vas adequadas, quer auxiliando a ini
ciativa privada, tão proveitosa e fe
cunda tem sido, neste ponto ?para a 
coletividade. ' 

Estas considerações vêm a propósito 
da ordem de paraliZação das obras 
ã.a grande estrada Trans-brasiliana, 
que, em continuação à E. F. de 

. GOOá.s, demanda a parte nevegá.vel do 
Tocantins, pondo assim em contacto, 

-com êsse trecho rodoviário, o norte 
·e o sul do país quase numa linha reta, 
de São Paulo a Belém. 

E' essa a rota para a Aniérica do 
Norte-, seguida pelas linhas da Trans
continentai e AeroviaJS Brasil; Ube
raba, Anápolis, Põrto Nacional, Caro
lina, Belém, acompanhando o vale do 
Tocantins. - .. 

Trata-se, Senhores Gonstitu.id1tes, de 
um grandioso empreendi'mento de in
W!"êsse nacional, já em parte executa
~o. e que se consumará _sem grandes 
dispêndios, dada a extensão relativa
mente pequena do trecho a ser cons
trllido. 

:Bem ~i das dificuldades financeiras 
com que está. lutando o atual govêrno, 
e só aplausos merece a orientação de 
estrita ecooomia que vem seguindo, 
pa:ra o momento, o eminente General 
Earico Dutra. 

Entretanto, dada a natureza do as
sunto, tomo a liberdade de apelar 
d-esta tribuna para S. Ex.", a fim 
de que sejam, pelo menos, e como 
medida provisória, conservados os 
trechos já con.struidos, e colocados 
em condições de tráfego, ainda que 
em padrão inferior, salvando-se, desta 
focma, cêrca de 18 milhões de cru
zeiros ali invertidos, entre Anápolis, 
Corumbá e Salto. zona rica em mi
o.érios e na produção de cereais -
pois do cont~á.rio as chuvas, que vi
rão de outubro a março, se encar
regarão de danificar e dest..'"tlir o tra
balho já realiZado. 

?ara êttes serviços bastarão a.penas 
cêrca de Cr$ 4.000,00, conforme a opi-

ruao de pessoas conhecedora do as
sunto, que tive ocasião de Interpelar 
a r-espeito. 

Não me sendo licito continuar na. 
tribuna para sôbre o assunto o!er«er 
melhores esclarecimentos, dada a exi
güidade do tempo regimental de que 
disponho, envio à V. Ex.•, Sr. ~e
sidente, um requerimmto. no qual 
peço fiquem constando dos IlOS60S 
Anais, a carta escrita no •Jornal do 
Brasil", de 16 de julho de 1946, e a 
entrevista concedida a "O Globo-", 
respectivamente, pelo Sr. José Her
cllio Fleurí, advogado e político em 
m-eu Estado, e pelo historiador e \l)u
blicista Cônego José Trindade da 
Fonseca_ e Silva, versando ambas sO
bre o assunto -e devendo •-er ha
vid2s como complemento do meu r.~lS
curso . 

Mando à Mesa, Sr. Presldcnce, o 
requerimento que está assLnado por 
parte da bancada goiana c da ban
cada paranaense. (Muito bem: m.ui
to bem. Palmas.) 

.o orador envia à Mc.ça o s~ 
gut'nte-:-

REQUERIMENTO 

Requeiro a inserção. nos llllnl., da. 
Casa, de uma carta publlcnda oo 
"Jornal. do Bradl", de 16-7-46. <' ... c 
uma -entrevista concedida no "0 Glo
bo" de 25 do cor~ntl'. dl' liUtorla. 
do advogar.o José HercUio Fh•u1·1 e 
do cônego José Tr!ndnde, rcspL..:llva
mente, ambas visando sôbre a ne
cessidade do pro~gulmcm to da con~
trução da autovia Transbrasillnna. no 
trecho de Anápolls ao primeiro ponto 
navegável do rio Tocantins. 

Sala das Sessões, em 30 de junho 
de 19<!6. - Caiado Novais. -- Dario 
Cardoso. - João d'Abreu. - Per·cira 
rla Silva. - Cosme Ferreira -
Duarte d'Oliveira. - Lamclra BHten
curt. - Rocha Ribas. - Nt'lson Pa
rijós. - João Botelho. - Creporv 
Franco. - Epílogo de Campo.ç. -- Ja
Zes Machado. - Ao Sr. 1. u SN:re
tário. 

O SR. JOSÉ ROMERO Sr. 
Presidente. peço a pnln vrn. lll'la Ol'
dem. 

O SR. PRESIDENT!l: --- Tr·111 a 
palavra o nob:-e RepreMmhlllll'. 

O SR. JOSÉ ROMERO IJl<'lll or
dem) - Sr. Presidente, ct" lnl~lu de
sejo render minhas holllllllllf{Cilll n. 
S. Ex. a o Sr. Prefeito da D!Htrlto 
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Federal. que, expontâneamente. apres
sou-se em oferecer a esta Casa es
clarecimentos concernentes ao discur
so por mim aqui pronunciado e alu
~ivo no escandaloso caso da rua do 
Propósito. 

Passo por alto quanto ao que diz 
S. Ex." em relação a paixão polí
tica. porque, a meu ver, isto não é 
~tica, mas um deslise administra
tivo. 

Refuto, por outro lado, a afirmação 
de S. Ex." de que minhas acusações 
a:tingem o honrado Sr. Presidente da 
República, porque o nobre Represen
tante Sr. Noveli Júnior. correligio
nário político do Chefe da Nação. 
certa vez. desta tribuna. asseverou 
que a melhor maneira de servir ao 
Presidente da República é dizer a 
S. Ex." a verdade, pura e simples
mente. 

O Sr Ca,fé Filho - Quem sabe se 
o Presidente da República está de 
acôrdo com o Sr. Noveli Júnior? 

O SR. JOS~ ROMER.O - O Sr. 
Novel! Júnior. sendo, como é. corre
ligionário político de S. Ex.": por 
certo conhece o seu pensamento. 

O Sr. Pedroso Júnior - Mas pode 
não ser seu porta~voz. 

O SR. JOS~ ROMERO - Ninguém 
falou que fõsse o porta-voz. mas 
que conhece o seu pensamento. 

No que diz resoeito à maneira de 
servir à população do Distrito Fe
deral. o Sr. Prefeito nãú pode ser 
juiz. nem sei mesmo se S. Ex• é 
eleitor no Distrito Federal, porquan
to foi eleito Deputado pelo seu Es
tado natal - a Bahia. 

O Sr. Café Filho - Minha inter
venção se justifica pela estima e 
consideração que V" Ex.• me mere
ce. o argumento parece não preva
lecer. porque foi designado coorde
nador da política do Dstrito Federal 
um Deputado pelo Piauí. 

O SR. JOS~ ROMERO - Mas que 
é elPitor no Distrito Federal e f~
cionário público municipal. 

O Sr. Café Fillto - Perdão: .des- · 
conhecia a situação de eleitor. 

O SR .. JOSE ROMERO - . Sr. 
Presidente. o t.empo urge e. escassos 
os t_ninutos. comn sito. não me per
mitirão fazer uma defesa como que
ro. Rt>spondcrel, entretanto, item por 
item. ponto por ponto. ao~ pseudo
esclarecimentos do Prefeito de Dis
tnto Federal. 

Inicialmente. S. Ex." diz que o 
fechamento da ru:t nenhuma dificul-

· dade ocasionará. aos moradores. 
Quanto ao particular respondem os 
próprios habitantes désse logradou
ro e da vizinha rua da Gamboa, que 
me dirigiram um abaixo assinado. 
fazendo sentir que ess:t rua é neces
sária ao escoamento da população. 
Ainda mais: vários moradores pro
curaram redações de jornais, entre 
êles o brilhante vespertino "Diretri
zes" e o não menos pretigioso "0 
Globo". para declarar que o fecfla
mento dessa rua atenta contra os 
interêsses não apenas dos negocian
tes, mas também. e principalmente. 
dos que ali residem. 

Disse, o Sr. Prefeito que, durante a 
guerra, o trãnsito nessa via esteve im
pedido pela fôrça da Policia Mili

·tar e, no entanto. estou seguramen
te informado, pelos residentes das 
proximidàdes. de que isso não é 
verdade, pois, apesar do policiamen
to no sentido de evitar qualquer obra 
de sabotagem contra os tanques de 
óleos e gazolina, o trânsito ali sem
pre esteve completamente livre. 
E:~rta.nto, uma argumentação 

falsa a do--Prefeito, no sentido do fe
chamento da rua. Disse também- S. 
Ex." que a venda já estava resolvida 
desde 1945, quando o Secretã.Mo de 
Viação deu parecer favorável. 

Sim, o Secretário de Viação deu re
almente parecer favoráivel; mas a au
toridade máxima, o então Prefeito 
Henrique Dodsworth, não encaminhou 
o projeto de lei ao Presidente da Re
pública, nem deu qualquer despacho 
ao requerimento da Standard Oi!. Por 
conseguinte, a venda não poderia es
tar feita, porque aind.a não havia au
torização do Presidente da República 
da época. 

O Sr. Rui Almeida - V. Ex. • me 
permite um aparte? 

O SR. JOSJ:: ROMERO - Com 
muito prazer. · 

o Sr. Rui' Almeida ...:. Parece que 
V. Ex." não está defendendo o go
vêrno do Sr. Henrique Dodsworth. 

O SR. JOSJ:: ROMERO- Não tenho 
procur~ão do Sr. Henrique Dodsworth 
para defendê-lo, muito menos do atual 
Prefeito; quero apenas demonstrar que 
o Prefeito não encaminhou o proces
so .. ~ 

O Sr. Rui Almeida - V. Ex." seria 
capaz de dizer por que? 

O SR. JOSE ROMERO - Natural
mente porque não estava de acõrdo 
com o parecer do Secretário. 
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O Sr. Rui Almeida - Mas ccmcorda
...-a com coisas muito piores. Foi o pior 
Govêrno que já teve a cidade. V. Ex. • 
sabe disso muito bem, porque foi dos 
que combateram o Prefei-to Dodsworth. 
a.poiando-o somente às vésperas das 
eleições. 

O SR. JOS~ ROMERO- NãO tenho 
elementos para acusar o Sr. Henrique 
Dodsworth a quem não me prende laço 
algum de ligação. A acllsação ou. de
fesa seria entregue ao nobre deputa
do Rui Almeida. 

O Sr. Rui Almeida - Isto não me 
interessa, porque na Assembléia Cons
tituinte temos coisas muito mais in
te!'essantes e úteis ao pais do que tra
tar do govêrno calamitoso do Sr. Hen
rique Dvdsworth. -O SR. JOS!l: ROMERO - Trate, 
então, V. Ex.a dêsse ca-lamitoso. 

O Sr. Rui Almeida - Apenas dese
jo saber se V. Ex.'ll o está defendendo. 

O SR. JOS~ ROMERO - O ilustre 
Representante não quer permitir que 
eu demonstre a imoralidade da ven
da da Rua do Propósito. A obs,trução 
de V. Ex.a nunca impedir& que eu use 
es:.a tribuna para êsse fim: se não 
fôr de uma vez, será em cinco, det.' 
mil vêzes, mas provarei à sociedade 
que a Rua do Propósito foi vendida 
com o beneplácito do Prefeito do Dis-
tritc Federal. . 

o Sr. Rui Almeida - Não quero 
defender imoralidades. 

O Sr. Paulo Sarasate - Houve, no 
caso, autorizaçãp do Presidente da Re
pública? 

O SR. JOS~ RO~..ERO - O Sr. 
Prefeito do Distrito Federal ... 

O Sr. Paulo Sarasate - Faça o fa
YO!' de responder ao que perguntei. 

O Sr. Rui Almeida -V. Ex.• falou 
e-m imoralidade ... 

O SR. JOS~ ROMERO - Estou 
ouv:indo o Sr. Paulo Sarasate. 

O Sr. Paulo Sarasate - Mas V. Ex.• 
!1ão me quer responder. 

O SR. JOSf: ROMERO -Vou res
ponder ao nobre colega. 

o Prefeito do Distrito Federal le
•·ou o projeto de lei ao Presidente da 
República. pedindo &.utorização para 
:: •·enda de urr. terreno e S. Ex. •. de 
bc-a fé. a autorizou. Quando. porém. 
- e isto é muito grave. meus Sonho
!'es - quando o Presidente da Repú
blica soube que o terreno a que se re
feia o projeto do Prefeito do Distrito 
Peàeral era o de uma rua - estou 

autorizado a afirmá-lo - telefonou, 
imediatamente, àquela autoridade para 
que sustasse a venda. 

O Sr. Rui Almeida - V. Ex.a pro
feriu um vocábulo pouco parlamentar 
- imoralidade - dizendo, que natu
ralmente, eu quereria defender a imo
ralidade da venda de uma rua. Ora, 
V. Ex. a me conhece há muito tempo 
e sabe, perfeitamente, qu~ nunca de
fendi, até hoje, imoralidades. 

O SR. JOS~ ROMERO- Louvo a 
atitude do nobre colega. 

O Sr. Rui Almeida - Louva, não· 
tem de reconhecê-lo. ' 

O SR. ,TOSÉ ROMERO- Não te
nho elementos para reconhecer. 

O Sr. Rui Almeida- V. Ex.• os 
tem. 

O SR. JOS~ ROMERO - De boa 
fé acredito nas palavras de v. Ex.• 
que julgo ser um homem honesto, mas 
não conheço o passado 'do nobre Re
presentante. 

O Sr. Paulo Sarasate - Agradeço ao 
orador as explicações e quero chamar
lhe a atenção para o mal que causa 
ao pais a facilidade de o Executivo 
baixar decretos-leis. Está aí um caso 
concreto em que se verifica quanto a 
elaboração legislativo deve permanecer 
nas mãos do Poder Legislativo. 

O SR. JOSf: ROMERO- De ple
no acõrdo com V. Ex•. 

o Sr. Café Filho - Como se chama 
essa. rua? 

O SR. JOSf: ROl'A:ERO - Rua do 
Propósito. 

O Sr. Café Filho - Mas não veio 
à baila a propósito da doação a D. 
Maria do O' ... (riso.) 

O SR. JOSÉ ROMERO - Mas tal
vez fósse um despropósito. 

Outro item é o em que S. Ex'. , o 
atual Prefeito . afirma que duas co
missões avaliaram em Cr$ 470.000,00, 
valor d&. rua a ser vendida. 

Mas o Departamento de Renda Imo
biliária da Prefeitura do Distrito Fe
deral, que possui a pádronização de 
todos os imóveis do Distrito Federal. 
em relação à rua do Propósito, de
clara: 

Do incio aos n.0 s 43 e 48 .. 
Da à rua da Garbõa ..... . 
Da Gambôa ao fim ..... . 

CrS 
10.000,00 

6.000,00 
8.500,00 

O meu ilustre colega, Sr. Rui Al
meida. que é· matemático, além de 
um grande filólogo, poderá fazer as 
contas, uma vez que a própria Pre-
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feitur:~ fornece os dados - 1120 metros 
a Cr$ 8.500,00. 

O Sr. Rui Almeida - Devo escla
recer a V. Ex". que não tenho pro
curação para defender o Sr. Prefeito 
do Distrito Federal. relativamente a 
êsse caso, da rua do Propósito. 

O SR. JOSÉ ROMERO -- Então. 
confessa V. Ex". estar de pleno acôr
do com o que venho declarando. 

O Sr. Rui Almeida - Devo adian
tar que estive doente e faltei à As
:>embléia durante dois dias. Não tive, 
portanto, oportunidade de ouvir o dis
curso de V. Ex". a respeito e dêle só 
tomei conhecimento em casa. Desejo 
acentuar, ainda, que não tenho pro
curação ... · 

O SR. JOSÉ ROMERO- Sr. Pre
sidente. solicito a atenção dos meus 
dignos colegas, especialmente do nobre 
Representante pelo Di.Strio Federal, 
Sr. Rui Almeida, para os argumen
tos com que refuto os itens oferecidos 
pelo Prefeito do Distrito Federal. ora 

_apresentados à Assembléia. 
O SR. PRESIDENTE- Lembro ao 

nobre Representante que já está fin
do o tempo de que dispunha. 

O SR. JOSÉ ROMERO- Termina
rei' dentro de breves minutos, Sr. Pre
sidente. 

Assim está redigido um dos itens: 
"A rua fechada, cuja alienação 

foi autorizada, não é edificada e 
o trânsito oferecia perigo iminen
à segurança dos transeuntes e aos 
negócios de óleo da Standard. ". 

Verifica-se que S. Exa., o Sr. Pre
feito do Distrito Federal, quer pro
teger os depósitos de óleo da Cia. 
Standard, que, segundo S. Ex" .. estão 
em iminência de perigo. ·. 

Relativamente, porém, ao perigo que 
possa correr a população, não é ver
dade, porque se a rua do Propósito 
fõr, de fato, fechada, os tanques de 
gasolina da Cia. Stand&rd,existentes 
no terreno que faz frente para quatro 
ruas, ali continuarão e, conseguinte
mente, o perigo permanecerá.. No caso, 
então, o que se teria a fazer, seria não 
fechar à rua e transferir os tanques 
da Standard para outro local. · 

E' fora de dúvida, Sr. Presidente, 
que o govêrno tem tido cuidado muito 
especial a respeito dêsse assunto, pois 
existe legislação obrigando os depósi
tos de óleo e gasolina, de todos os 
combustível e inflamáveis, sejam loca
lizados em zonas distantes das cidades, 
dos centros populosos, por exemplo, 

em ilhas longinguas da Guanabara.,. 
como a do Governador, onde se encon
tram tanques nas proximidades, e não. 
em locs.lidades em que possam oferecer 
riscos à população, como é, realmente, 
a que ora vem de ser apontada pelo 
Sr. Prefeito. 

E' verdade - e. aliás, nesse senti
do, já respondi à pergunta feita pelo 
nobre colega, Sr. Paulo Sarasate - · 
que o Sr. Presidente da República, 
efetivamente -assinou decreto autori
zando a venda de um terreno, e nas 
condições que já referi; logo, porém. 
que S. Ex". teve conhecimento de que 
êsse terreno era, nada mais, nada me
nos, do que uma rua, a do Propósito, 
imediatamente mandou suspender· a 
realização dessa operação. 

O Sr. Paulo Sarasate - Permi
ta-me V. Ex.• deixar bem frias. do 
que, no caso, eu desejava, apenas, 
esclarecimento, pois nada tenh() a 
favor ou contra a Rua do Prmló-
illo. · 

O 'SR:-J~ . .RIOMERO - E' m
dispensável, a.gora, encaremos- o as- _ 
pecto jurid.ico, legal, d~.o assunto, a 
cujo respeito S. Ex ... , o Sr: Prefeito 
do Distrito F'e{l-eral, não fêz a mí
nima referência no documento en.
"viado a esta Casa. 

O. SR. PRESIDEN'TI. -- Advirto 
ao ilustre orador que há muito ~stá 
terminado o tempo regimental. 

O SR. JOSE: ROMERO - Aua
decendo a V. Ex ... , Sr. Presi"dinte, 
vou terminar . em breves ;. .. la'll'as. 

Prosseguindo, devo acrescentar que 
o órgão especializado da Pref-eitura 
do Distrito Feiieral,. a Procuradoda 
dos Feitos da Fazenda, não foi ou
vit!o sôbre a questão; ~- se o réi.>se,. 
naturalmente daria parece1· contra
rio, como o tem .emitido em casos 
semelhantes. 

Trago o parecer de và.rin; juristas 
nêsse sentido: . - . 

"O Estado não p()de, enquanto 
os bens são destinados ao aso 
comum do povo, aliená-los, como 
já ficou explicado. _ 

A prol:bição não abrange Unica
m-ente a fa.culdade de alienu, 
mas igualmente tudo àquilo que 
tenha por objeto a concessão de 
direitos !mdoná.rios da me.;;ma 
proprl~ade: assim, o Estado não 
pode impor nen-huma servidão 
pessoal ou p::-edial sôbre os re
feridos bens. 
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Não está incluída na referida 
proibição, entretanto. a conces
são que dê a alguém o exclusivo 
direito de explorar o uso da 
éoisa, sempre que a. con<:~SEáo 
não alterar a. natureza 'l~ uso 
comum sôbre a coisa. mas ,;eja. 
ao in~'>és disso, um meio razoá
vel de realiZar e regu!;:v êste 
uso. . 

Ademàis, como está firmado na 
doutrina, a concessão nã.:. rm
parta na · alienação parmil: ctz. 
coisa· pública, que é inaliená:;e!: 
o que se concede é o uso, que 
per~.ence à comunhão social. 

E nenhuma concessão, acres-
.. cer.ta A. Valadão, se fara com 

o carát-er de pe::-petuidade, i!l
compatível c;>m a natureza dêste 
uso e com as modificações cons
tantes que se operam no inte
resse público. 

A concessão deve ainda f1;_a1 
sempre subordín·ada à condição 
sine injuria ulteriur id jiat. 

Assim, tornar-se-ão inadímis
.sív.eis as ações de indenização 
contra o Estado, por parte de 
·terceiros, que se julgarem lesa
·dos oom a concessão. ou de ga
rantia por parte do concessioná
rio molesta-do. (Lcmutnaco. · Dir. 
·Cil.'. Italiano> . 

O Govêrno, ensina Pa<:üici 
Mazzoni, que tem sôbre tais bens 
os direitos acima mencionados, 
pode perfeitamente tornar ex
clusivo o uso pú1Jlico e comUil": 
assim pode autorizar um par
ticular a estaJbelecer nas praias 
do mar uma .casa de banhos. 
sem que com .semelhante col··
cessão vede a ·quem quer que 
seja servir-se das ref e:idas 
praias · para banhar-se nas suas 

·águas e conduzir outré:m a ba
nhar-se. Pode também atribuir 
a . um particular o gozo dos pro
dutos prcvenientes dos bens. 

. como por exemplo, as· algas vi
vas. E' ainda permitido fazer o 
Estado concessão do direito de 
de:ivar a água pública em pro
veito da indústria ou da agrícul
tUT3 . Tais e outras conc~ssões 
semelhantes são obrigatórias par::.. 
o Govêrno que as faz e ~e·1cm 
ser res::>eitadas por todos 1 Obr. 
cit. n.O 78) ". 

...... 
"Outras vêzes o Estado tolera 

àquilo que êle podia con;;e:ier; 
e nesse caso. a tolerância .:qui
\'ale a uma verdadeira conccs

. são, a uma expressa auto:iza';'áo, 

cujos · efeitos atingem a terceiros. 
que, por isso mesmo, fic:vr, oo'as
tados de atestar, por qualqt.er 
forma, contra o direito e á po-sse 
que o Estado tolera· assim, n5.o 
é lícito ao terceiro opor ao uten
te a inalienabil:iuade ou a im
prescritibilidade da água pública. 
de faz uso. Ao Estado é que 
cabe o meio judicial de fazer 
cessar o uso e remover a obra. 
(Pacifici Mazzoni, obr. e loc. 
cits.). 

Admite-se que essas coisas. 
toleradas pelo Estado, possam se 
transmitir a outrém, como se 
fõssem próprias, porque o gozo 
voluntàrlamente concedido faz 
com que a concessão seja havida 
como uma coisa que não está 
fora do comércio <Da:viel, apud, 
Mazzoni, obr. cit. pág. 105) ". 

O caso da Rua do Propósito. por
tanto, Sr. Presidente, não se apre
senta exatamente como o Sr. Pre
feito tentou fazê-lo, mas, c!lnstitui 
uma· imoralidade inominável. E eu. 
autoriza;do pelos m-ara'dores do lo
gradouro em aprêço,. venho ~raze1r 
êsse protesto, afirmando que Sua Ex
celência, o Prefeito do Distrito Fe
deral não pode contrariar a oooula
ção, asseverando que um treehô da
quela rua é inútil. U'd"uito bem; mui-

. to bem.! 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Vieira de Melo, pri
meiro orador inscrito. 

O SR. VIEIRA DE MELO (•) -
Sr. Presidente. volto hoje à tribuna 
para prc sseguir no estudo iniciado 
na sessão de ontem e que devido já 
à premência do tempo, já um pouco. 
também, aos apartes quilométricos do 
meu ilustre colega Deputado .Jurandir 
Pires, não pude concluir. 

Srs. Constituintes, o· que tive em 
mira, quando assomei á tribuna on
tem, e não é outro o objetivo que ho
je me anima, foi demonstrar que lon
ge da verdade estão os que afirmam · 
estar o custo histórico, como princí
pio de a val.iação do capital, condenado 
hoje pela doutrina, pela jurisprudên
cia e pela administração . dos países 
mais cultos. 

Evidentemente, não descambei pa
ra o terreno da investigação do con
ceito social de tarifas, porque, enca
rando ês~e problema o.bjetivamente. 
dentro da realidade prática, entendo 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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que é impossível separar-se o concei
to de tarifas do .conceito de capital. 
Sim, porque, sejam quais forem as ra
zões, sejam quais forem os motivos que 
mspirem o estabelecimento de tarifas 
razoáveis, se elas não se ajustarem ao 
principio da remuneração justa do ca
pital, teremos sacrificados a delega
ção de serviço público porque emprésa 
alguma pretenderá inverter seus ca
pitais num serviço público com tari-
1as confiscatórias. Este o meu ponto 
de vista. Tive oportunidade de mons
uar ontem que, ao contrário do que 
o· tem afirmado, caluniando o emi
nente escritor americano John Bauer, 
éle não renegou sua teoria; pelo con
t;·ário: em sua obra mais recente, 
aquela mesma. que vem citada pelo 
articulista, o notável engenheiro, a 
maior autoridade americana em as
suntos de regulamentação, reafirmou 
mais uma vez os seus propósitos, isto é, 
que para efeito de regulamentação efi
Clente outro critério não há senão o do 
custo histórico, ou seja, o do custo ori
ginal ou dos investimentos pruden-
tes. · 

Pretendo hoje, Srs. Constituintes, 
continuar a doutrina americana já 
agora na palavra de outro dos mais 
eminentes economistas daquele país 
para mostrar ainda uma vez, exaus
tivamente, que na doutrina .modema, 
como na prática administrativa dos 
países mais cultos, o principio do cus
to original, ou custo histórico, está 
hoje definitivamente consagrado. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
A reação se fez com o Presidente Roo
sevelt. Desde 1929 que a doutrina e a 
jurisprudência americanas estão re
montando ao custo histórico. 

O SR. VIEIRA DE MELO - V. 
Ex.a tem razão. 

O Sr. Jurandir Pires - E' engano 
de' V. Ex.". O que Roosevelt dete::
minou foi o sentido sccial dos vaJores 
de remuneração. 

O Sr. Agame11m.on Magalhães 
Não apoiado. 

O SR. VIEIRA DE MELO- Amda 
bem que tenho em mãos a citação ae 
um livro conhecidissimo de Roosevelt 
em que analisa. objeth<m:cnte ~ss~ 
problema - Looking jorwarà. São 
de S. Ex.a as palavras que vou ler, 
transcritas no çxcelente livro de Mei
reles Teixeira, do Departamento Ju
rídico de São Paulo, sôbre o · as
sunto, esgotando esta matéria. Mui
to a propósito o tinha trazido e, as
sim, posso satisfazer a cUriosidade ;··o 
nobre deputado Sr. Jurandi;: Pires. 

·Ei-las: 
"Atualmente, porém, as emprê.>as 

de serviços públicos encontrar.~m 
meios de pagar a si mesmas !•1crus 
irregulares e desarrazoa-dos, sobr<!
capitalizando seu ativo para dez '""=
zes mais que as somas nele mv:!r
tidas. 

O estado de sobrecapitalização n0o 
exige nenhuma complicada .apres·~~'1-
tação de algarismos para sua prm·a. 
Pedirei tão somente que lembreis a l
guns fatos com ela relacionados. O 
Senador Norris, utilizam::o-se de ela
dos da Comissão Federal do Comêr
cio, em discurso pronunciado o m~o 
passado, assinalou a sobrecapitali7..a
ção de muitas companhias. roenc.o
nando· os seus nomes, e os alg2ris
mos respectivos, e resumiu a dis
cussão denunciando que, em núme
ros redondos. alcançavam. a soma ae 
quinhentos e vinte milhões as imr•·lr-
~s. sobrecapitalizadas. 

Isto sigrli!ica ·que. o povo dos Esta
dos Unidos foi chamado a paga~ !u-
cros sõbre esta importância de ··c;.
pital aguado". Significava que a!
guem estava realizando luc:::-os da i'a
pita!izaçã-o, na qual não se 'la \"ia 
põsto nenhum capital substanci~l. 
Signi-ficava que o povo tinha de pa
gar êstes lucros injustct; por meio 
de tarifas mais altas". 

O Sr. Juranclir Pires- Permita-me 
V. Exa. um aparte. Predsamente o 
que V. Exa. cita é o conceito socia! 
cta remuneração. Super capitaliza
ção é o excesso do lucro capitalizado. 
é o excesso da mais valia, para usar 
de linguagem mais moderna. que se 
leva á conta do capital, formando-se 
super capitalização. Isso é contra o 
interêsse social de um país como a 
América do Norte, que deseja estabi
lisar o r.apital e fixar em baixo preço 
suas utilidades. 

O SR. VIEIRA DE MELO- E é 
recomendável para nós? Si, na Améri
ca do Norte, pais de modo estável, 
isso constitui um mal, calculo o que 
não será. para o Brasil, onde a moeda. 
não tem estabilidade, onde há depre
ciação evidente do dinheiro. 

O Sr. Jurandir Pires - Entre isto 
e o custo histórico há um abismo. O 
custo histórico representa e medtda. • 
em unidades monetárias. O que êle 
propõe é a unidade de fato, isW e, 
em utilid:~des há. uma diferênça bru
tal. o que êle combate também de
vemos combater é o lucro extraorcli
nário capitalizado. :t:sse é outro pro-
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blema. Mas nem sequer está nas co
gitações da Constituição. 

O SR. VIEIRA DE MELO - V. 
Exa. ouviu palavras textuais do ?l·e
sidente Roosevelt preconiZando a abo
lição do custo de reprodução e a ado
ção do custo original, do custo dos 
investimentos prudentes. E, o 1ue é 
mais, não temos de entrar aqui na 
análise da constituição interna dessa~ 
emprezas que exploram serviços pú
blicos. A nós não deve interessar de 
perto que essas emprêsas busquem 
seus capitais em debentures ou em 
ações, porque isso é questão de sua 
econômia interna. Disto, aliás, decor
re um das situações de maior injusti
ça, da mais clamorosa injustiça. na 
remuneração do capital, porque, como 
V. Exa. sabe maior parte das refe
ridas emprezas tem de capital apenas 
10% em ações. Oitenta ou novent•t 
por cento do seu capital é em deben
tures, obrigações com juros fixos, 
portanto, com remuneração fixa. 
Quer dizer que num pais como o Bra
sil, desde que haja uma elevação de 
preços e conseqüente queda no v.:Llor 
aquisitivo de nossa moeda, o que ve
mo:; é o seguinte: o capital a ser 
avaliado pelo custo de reprodução, 
dobraria e os beneficiários seriam 
apenas os acionistas. Assim sendo, o 
capital de um milhão de dólares pas
saria a ser de dois milhões, e aper..as 
10% daqueles que inverteram seus 
capitais seriam realmente beneficia
dos com um lucro de 40 ou 50%. 

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex.."l.. 
está fazendo fogo de artifício, muito 
interessante, mas sem consistência. 
V. Exa. considera as debentures co
mo capital, quando elas são emprés
timos hipotecários das companhias. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Se 
debentures não fõsse capital, como 
afirma V. Exa., todas as companhias 
estariam falidas. Negando V. Ex." o 
titulo de capital às debentures, não . 
teríamos emprezas de serviços públi
cos no Brasil. 

O Sr. Jurand.ir Pires - V. Exa. 
pode chamar este recinto de sa::rã
rio. mas êle não o é. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Pode 
~er um sacr:irio, pois abriga elemen
tos como V. Exa. 

O Sr. Jurandir Pires - Pr<l<!urei 
o txemplo precisamente pelo sentido 
que êle apresenta. V. Exa. pode mu
dar o nome de qualquer coisa, mas o 
que pode acontecer ê V. Exa. não 
ser entendido. Se V. Exa. considerar 

uma dívida hipotecário como capital, 
estará desvirtuando a noção de ca-
pital. -· 

O SR. VIEIRA DE MELO - Mas é 
uma obrigação, e uma obrigação re
presenta capital. Essa a verdade. 

O Sr .. Jurand.ir Pires - Isso é ele
mentar. Não quero discutir com V. 
Ex."- uma coL~a de primeiras letras 
de contabilidade. A debênture é uma 
operação ... 

O SR. VIEIRA DE MELO - E' 
uma obrigação. 

O Sr. Jurandir Pires - E' uma 
obrigação, é uma operação de crédito 
hipotecário. Não confunda cbrigação 
com capital. 

O SR. VIEffiA DE MELO - Então 
uma. operação de crédito não cria 
uma obrigação? 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Nesta al
tura, não podemos mais aprender o 
que seja debênture. Ou já sabemos ou 
não s.dianta mais teimar. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Se
nhores Constituintes, não vou descer 
a discussões de ordem doutrinária. 
Rendo as minhas homenagens à cul
tura e erudição do jovem colega, 
Deputado Jurandir Pires. 

O Sr. Jurandir Pires - Obrigado 
pelo jovem. 

O SR. VIEIRA DE MELO- Aqui. 
como disse, não intereSlla o modo de 
constituição das emprêsas, porque é 
assunto de sua econômia interna. Se 
os inversores preferem 1·ecorrer à de
bêntures ou ao capital propriamente 
dito, para satisfazer ao nobre colega, 
é assunto que não interessa ao pú
blico. A êste o que deve interessar é 
não ser obrigado, em conseqüência 
da oscilação de preços, a pagar quan
tias exorbitar_tes ot; fantásticas por 
serviços que recebe. Esse o lado prá
tico àa questão. 

O que sustentamos aqui é que, como 
principio básico na avaliação dos ca
pitais e, portanto, na fixação de ta
rifas, temos de tomar o capital real
mente investi~o. Essa base ou tarifa 
não pode ser alterada i!. marcê das 
oscilações de preço. O que alteramos 
é o custo ào serviço. 

-0 Sr. Jurandir Pires - Se a em
prêsa X. como V. Ex.• menciona, man
tém altas taxas de lucros e inverte 
parte delas, está supercapitalizando. 
O método de fazer com que se as es
tude na base do capital histórico che
ga-se apenas a supercapitalização his-
tórica. · · 
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O SR. VIEIRA DE MELO -V. Ex." 
est;:C enganado, porque essas emprê
sas concessioná.tias de serviço público, 
Datu.-almente quanáo invertem parte 
dêsses lucros, como V. Ex. a diz, po
dem fazê-lo em ampliação do serviço. 
Neste caso, a parte invertida será 
controlada pelo poder competente e 
escriturada como tal. 

o Sr. Jurand.ir Pires - E' isso pre
cisamente o que Roosevelt não con
sente. :t::J.e se insurgiu exatamente 
contra a capitalização do excesso de 
lucros. A essa capitalização êle cha
ma supercapitalização. 

O SR. VIEIRA DE MELO- Não; 
V. Ex.a não ouviu talvez com aten
ção a leitura do trecho de Roo!ievelt. 
O· capital aguado a que o Pres1dente 
Roosevelt faz referência não é pro
priamente o desta :;upercapitalização, 
·mas são os enxertos na escrita, são 
as instalações. 

O Sr. Jurandir Pires - Também 
êsse. Mas, também, sempre na capi
talização histórica se pode chegar 
.a a super capitalização pelas inversões 
lios excesos de lucros. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Estou 
espantado da insistência do nobre 
:Deputado em apartear V. Ex.•, dando 
aspecto de novidade a coisa que 
existe no direito brasileiro e consta de 
ilisposição expressa do Código de :Mi
nas. 

O S1·. Jurandir Pires - E' a ques
tão econômica e não a forma jurídica, 
que se está. apreciando; V. Ex ... estaria 
muito bem como um magister àL"t: da 
Idade Média. Estamos estudando uma 
coisa séria . 

O SR. VIEIRA DE MELO - Se
nhores Con~ituintes, neste momento 
devo aifrmar, mais uma vez, a in
tenção de não entrar em indagações 
de ordem doutrinária. Encaro o fenô
meno objetivamente. Até hoje, dois 
critérios têm sido propostos para a. 
avaliação de capitais: o do custo his
tórico e o do custo de reprodução. A 
nós, como legisladores, cumpre esco
lher de acôrdo com :! experiência, de 
acõrdo com a prática, qual desses cri
térios deve ser adotado no Brasil. E 
o que verificamos é que, antes de ir 
a doutrina americana, a inglêsa ou a 
argentina, temos a tradição do direito 
brasileiro, em que sempre foi r.espei
tado o critério do custo histórico. 

O Sr. Jurand.ir Pires - Se quiser 
invocar tradições de direito em maté
ria econômica, V Ex.• ficará sempre 
com a mentalidade mercantilista, 

agindo mercantilisticamente, porque a 
base do nosso direito vem da era ro
mântica. 

O SR. VIEIRA DE MELO 
Agrad~o a V. Ex.a mas o qut: occrr~ 
neste particular c que a tradição ha 
de ser estudada ae acôrdo com a ex
periência, de acõrdo com os r~ultad~ 
que têm dado. O que vou dJZer aqm 
através por exemplo, dos mais emi
nentes 'autores americanos. é que a 
experiência, aliás não ~mpletamen~ 
realizada, mas ~penas tentada, do pn
principio do ::usto de reprodução na 
América. do Norte, teve as mais :!unes
tas conseqüências 

O Sr. Juran.dir Pires - Ninguém 
está falando, do <.usto de rêprodução. 
A tese que abordamos é a do custo 
histórico, e essa é insustentável. 
-o--SR.-- VIEIR.I'. DE MELO 
Não conheço o ~ritêrio· esposado_ por 
V. Ex.". Proc!l!"ei consultar tôda a 
doutrina americana e a de todos os· 
países e não vi nenhum autor sair 
dos têrmo~ em qu-; a questão foi pos
ta para entrar em indagações sõbre 
a função social da tarifa ou coisa se
melhante. Temos c!e escolher entre os 
dois eritérios tr~wados. E a nós, como 
legisladores. cumpre dlstinguir o que 
convém melhor a realidade brasileira, 
.aos interêsses da coletividade. 

ll:sse, o problema que propus estudar 
:aqui. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
V. Ex." está esclarecendo muito bem 
o assunto, mas pode dar ioga a res
posta para afastar o deba-te: a prova 
da reação contra u custo de reprodu
ção foi a criação das Comissões Fede
rais Reguladoras d" Tarifas e Trans
portes - preconizadas no direito bra
sileiro pelos melnores tratadistas. Jã 
foi mesmo adot.ado no Código de 
Aguas o custo histórico, ::omo base da 
avaliação. 

O SR. VIEIRA DE MELO 
E~mtamente. 

O Sr. Agamemnon Magalhães 
E' doutrina vitoriosa na América do 
Norte e no Direito Brasileiro. 

O Sr. Jurandir Pires - A forma 
dogmática e um ::anto austera do meu 
prezado colega, Sr Agamemenon Ma
galhães, é tão !Csubsistente quanto 
futil. Devo declarar a S. Ex." que o 
Conselho de Tarifas e Transportes !oi 
criado com a -~o'aboração dêste seu 
humilde coléga, porque se tornava 
necessário dar sentido social à con
cessão tarifária. A tarifa determina-se 
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pelo valor venal <ias utilidades e pelo 
seu valor intrinseco. 

O SR. VIEIRA DE MELO -
o valor venal é o custo da produção. 
E' V. Ex." querer transportar para o 
douún.io das concessões públicas prin-. 
cipio da economia privada. 

O Sr. Alde Sampaio- V. Ex.a per
mite um aparte? Parece-me que o 
-êrro está em se a-dotar um critério 
único, tanto mais quanto, além dêsse 
processo do custo histórico e do custo 
de reprodução, ·há ainda o baseado 
nos índices econômicos. 

O SR. VIEIRA DE MELO -
Se fóssemos adotar o custo histórico, 

puro e simples, as tarifas seriam imu
táveis; mas exatamente êsses índices 
corretivos servem para ajustar as ta
rifas· às novas c'lndições de preço, aos 
preços das utilidades, ao custo do ser
viço. ao nível de salários, mão de 
obra, etc. 

O Sr. A/de Sampaio - Concordo 
cem· V. Ex.n, na el>."}))Sição que faz, 
ne~;te momento; dlscordo, entretanto, 
quando se quer 1mpôr na Constituição 
um critério único, pois, em muitos ca
sos, o custo de reprodução seria até 
favo.rá vel ao pais. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Real
mente, o dispositivo criticado tem sua 
base no custo histórico ... 

O Sr. Jurandir Pires - Por que falar 
em custo histórico, se julga necessá
rio corretivos para êsse custo? . 

O SR. PRESIDENTE - Peço a 
atenção dos nobres Rel)resentantes. 
O orador está na tribuxi.a para CDal
cluir as considerações iniciadas ontem. 
Caso prossigam os apartes, a S. Ex." 
nã.o será poss!...-el, ainda hoje, terminar 
o discurso. 

fazer sua :;evisão, o que constitui, hojE, 
ponto pacifico. 

O Sr. Jura7Ulir Pires - Dou o exem
plo de uma companhia inglêsa, a Es
trada de Ferro São Paulo Railway, 
que todo ano tem seu capital amplia
do, porque inverte à conta de capital 
em uma ,série de abras, inclusive 
custeadas por algumas taxas dadas 
pelo ~vêrno que lhes permite, como 
a outras estradas, crescer 10%, nas 
tarifas ou sejam 20%. de remuneraçoo 
pública, isto é, da tarifa, para a in
versão em capital, capitalizado, con
tinuamente; na base do custo histó
rico. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Isso 
é ampliação de .;erviço; é custo his
tórico, precisamente. V. Ex."' não al
cançou ·bem o conceito do custo his
tórico, porque tõda nova ampliação. 
tóda nova instalação constitue nova 
inve=são de capital. 

(0 Sr. Jurand.ir Pires Ferreira 
continua a apartear) 

O· SR. PRESIDENTE (Fazendo 80GT 
os tímpanos) - .... tenção! V. Ell:.a 
está aparteando sem pedir 1i<:ença ao 
orador. 
· O SR. VIEIRA "DE MELO - La.
mentàvelmente, sou obrigado a dei%a:r 
a discussão para prosseguir no meu 
discurso, oorque, do contrário, fioe.
rei no mesmo ponto em que estava 
ontem. 

O Sr. Jurand.ir Pires - Então não 
apar-tearei mais V. Ex.a. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Deze
J1as de vêzes, eJ.--pliquei que as noVQS 
instalações de um serviço constituem 
nova inversão de capitais; portanto. 
essa inversão escritura-se, soma-se ao 
capital primitivo. O Sr. Jurandir Pires - Senhor Pre

sidente, peço permissão para dizer que 
só tenho aparteado com licença do Passemos em ligeira · revista, Senlw-
ora.dor. res Constituintes, alguns dos maii; 

o SR. VIEIRA DE MELO _ Se- eminentes autores americanos nesta. 
matéria. Para começar - e porque 

nhor Presidente. com pezar verifico d f · · •t - d . ári é eva nzar, ma1s uma vez, que meu 
que a conce1 J!-a~ o~~nn i a e t c- objetivo é repelir as investidas que 
~ da matér1a. nao es.a m_Ulto C!!vul- . pela imprensa se têm feito à orienta
gao.a. Esta, a verdade. VeJO emmen-- ção da Comisssão Constitucional -
tes professOres de econaDUa, C?mo o vejamos co.mo os professõre~ Jon~ e 
llustz:e a~arteante, Sr. Deputaoo Ju- Bigham, em sua notável obra "Prin
randrr _Pn:e~ Ferreim, _alegar que. o ciples of Public Utilities", encaram o 
c~;;to- lllst_õrico com. f~d,ice correlatiVO problema: 
nao e mrus custo histoilco. Isto é re-
ve~ conceito muito restrito da ins- "A teoria do custo de reprodu-
tituição; porque, se fôssemos admi- ção contempla uma comunids.de 
tir como capital aquele inicialmen- imag:nária, na qual uma empress. 
te escriturado, e nessa base fixar as imaginária faz avaliações imagl.-
tarifas, estas - repito - se torna- nárias .de uma·· estrada de ferro 
l1=:!· imu_taveis, não mais se poderia imag!::.ária ... " 
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"0 mal do custo de reprodu
ção, tornado como critério básico, 
consiste em que éle, necessàris
mente, depende de "conjecturas", 
"presunção''~ "itnaginação'', "esti
mativa", "opiniões de peritos". 
f:ste método inclui serviços de en
genharia jamais prestados, eíicén
cia hipotética, tra•balho desoo
nhecido, depreciação conjecturai, 
etc. Eleva-se ao plano de uma 
a.dministra.çá.o dignificada." . "-

E'; s como os preclaros professores 
-c:r:caram o custo de reprodução. que 
órgiios da imvrensa desta capital dão 
como sendo a salvação, em matéria de 
regulamentação dos =viços públicos, 
Por ês&e mesmo dia1X!Sáo afinam ou
tros autores, cuja opinião não possa 
citar detalh:u:lamente, mas cujos no
mes e cujas oi>ras deixo aqui, para que 
a eg-régia Assembléia Constituinte, ou 
aquê1es que se mteTessem pelo assunte, 
possam buscar nas fontes a veracidade 

.do que afirma: Nash (Public Utilities 
Rate Strutures, N. Y. 1933; Glaeser 
- outro grande mestre, pode-se dizer 
o criador da teoria do custo histórico, 
professoc de Economia da Unive::sida
de de Wisconsin, em sua obrn "Outli
nes of Public Utilities Eonomics"; 
Frankfurte <ex-professor da Universi
<:la.de de Harvaro e atual juiz da Cõr
te Suprema) "'l'he public wd its Oo
verment"; Goddard. (Prof. de Direi
to da Universidade de Mich!gam) 
"'l'he evolution a:nd Devolution of Pu
blic Utility Law II; CZa.y - "Regula
tion of Public Utiliti.es"; John. Clark 
~of. de Economia da Universidade 
de Colombia) - "Social Control of 
Buõiness (1936) ; Proj. James Brou
bright - "Valuation of Property" (e 
inúmeros outros) . 

Passemos à juris.!)I'Udência, pm-que 
o que se tem a:finna.do, através dos 
comentários da imprensa, que esta
mos a.na.llsando, é que a SUJPrema Cõr
te americana, desde a decisão Smyth 
& Ames. em 189&, teria renegado pra
ticamente a teoria do custo hlstó1icu, 
adota.."'ldo o custo de reprodução. 

O SR. PRESIDENTE - (Fa2e1Ída 
soa• os timpanos) AdVirto o nobre ora.
do:r de que está findo o seu tempo. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Vou 
t::rmi:nar. Sr. Presidente. 

Ma.s, o que vemoo é que a Supre
ma Côrte americana não tem tidc uma 
jurisprudência certa. Antes, todos os 
aut.cxes criticam vacila.çãc e oontrar!e
dade noo seus jul(;ados, nêste par-

ticula.r. Em alguns casos deu, contudo 
prefexência ao custo. não de reprodu
ção, mas de justo valor,· que não é a. 
mesma coisa e não se confunde. 

Em outros casos. a Côrte Suprema 
americana. pela palavra de seus juí
zes. tem espcsa<io o critério do · custo 
histórico. 

Se m-e fôr permitido, pela liberali
dade do Sr. Presidente voltar amanhã. 
à tribuna para prosseguir, terei opor
tm:l.i-daàe de citar inúmeras questões 
e.'U que ésse critério tem si.d.o adotado 
e. sobretudo, a prátiCa-das comissões 
americanas. que têm afastado o cri
tério hoje tão propala.do por órgãos 
de imprensa desta Capital. rMuito 
bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Está ::nda. 
a hora do Expediente. 

Passe-se à 

----ORl)EM DO DIA 
Compa1·ecem mais 177 Senhores 

Representantes: 

Pc.rtido Social Democrático 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Valdemar Pedrosa . 
Pereira da Silva. 

Pará: 
Alvaro Adolfo. 
Dnarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
João Botelho. 
Roch:t Rlbas. 

l\iaranhão: 
C1:epo:i l')ranco. 
Vitorino Freire. 
Luis Carvalho. 
JoSé Neiva. 
Afonso Matos. 

P!auf: 
Areia Leão. 

·ceará: 
Moreira da Rocha. 
Raul Barbosa. 

Paraiba: 
J.ljlduí carneiro. 
Samuel Duarte. 
José Jofili. 

Pernambuco: 
No•·:.!s Filho. 
Etelvino Lins. 
Ja•bas ~rRIÜlão. 
Osvaldo Lima.. 



costa Fõrto. 
Uliss·es Uns. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 
Góes Monteir'.). 
Antõnio Mafra. 

Sergipe: 
Leite Neto. 
Graco Cardosc. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Vie!ra de Melo. . _ 
Altamiiando Reqmao. 
Eunápio de Queiroz. 
Fró:s da Mata. 

Espiri:o San:o: 
Atílio Vivaqua. 
Carlos Undember;;:. 
Vieira de Rezende. 
Alw.:-o Castelo. 
Asdrubal Soares. 

Disti·ito Federal: 
Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 
Am:u·al Peixoto. 
Eduardo Duv!.:ei. 
Geti:lio Moura. 
M.igu·"l Couto. 

Minas Gerais: 
Benedito ·Valadares. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodri;;ues Seabr::.. 
Pedro Dutra. 
Israel Pinheirc. 
José Alkmim. 
Augusto .Viegas. 
Gustavo Capanenll'.. 
Celso Machado. 
Olinto Ponseea. 
La!r Tostes. 
Milton Prates. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Antônio .E\olic:a:r.c. 
César Costa. 
José A:-m:>.nc;o. 
Ataliba. Nogueira. 

Goiás: 
Dario Cardoso. 
Dió;zenes Maga1'1ães. 
Cai~.üo Godói. 
Galeno Para.nhos. 
Guühenne Xavier. 

Mato Grosso: 
Ponce de ArrUda. 
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~ .. ~ra.ná: 

Fléi."'Jio GU.:m~:les. 
~mando Flor·es. 
João .Aguiar. 

Sa:c.ta Cat::.:·ina: 

Nneu Ra.nlOS. 
Otacillo Cost.:1.. 
i:iúl!erto Grossemi:J:o.:her. 
R.~ério Vieira. 

Rio Grande do E~l: 
Ernesto Dorneles 
Adroaldo Costa. 
Elói Roc::J.a. 
T€od.o:niro Fo~set::a. 
LaJ1~.aso Roch:-~. 
_"lr.tt.ero Leh·as. 
Eit.tcr.cou:t. Az.í~!"!:b!4j~. 
Gli<:erlo Alves. 
Mercio Teixe:ra . 
Pedro Vergara. 
:fX('rófilo Az~.m i:.~~.ia. 
Ba.iard L::ua. 

Tjn.iao De11wcrâiif:.c. ~.rch.~;·:·?tt.:.l 

:Parâ: 
Ago:;t:nho Mo~ t(·!ro. 
:::oilogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéa. 

'P' . ..;.aUl. 

Ade!mar Rocha. 

Cea!'á: 
!t,~rnandes Tâ.Yora. 
?:::.ulo Sa.!'asate. 
G€ntil Barreira. 
Beni Carvalho. 
E;;llzrto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Ed!!ar de Axn!da. 

Rio Grande do "lcr~e: 
Ferreira de Sousa. 
Jr·~é Augusto. 
A lulsio Alves. 

P:uaiba: 
.Joiio Ag:·ipino. 
J"~áo úrs~jo. 
Pl'inio Lemos. 
F:~runndo Nób!·:::~a. 
O:m l'~r A cr.:i no. 

:P~.rn:tr.-:: ~ucu: 

LiUt..rJ. Ca:v::!lcan~i. 
Alct,~ Sampaio. 
Gilbertc Freyre. 



- Alagoas: 
Fre:tas Cavak:antt. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 
. Valter Franco. 

Bahia: 
Aloísio de carvalho. 
Otá,•io Mangabeira. 
Luis Viana. 
Clemente Ma.ria.ni. 
Rafael Cincurá. 
Aliomar Baleelro. 
João Mendes. 
All>erico Fraga . 

'Espírito santo: 
Luís Cláudio. 

DiStrito Federal: 
Hamilton Noguelra. 
Hermes Lima. 
JurandH" P!res. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
Monteiro de castro. 
José Leomil. 

Minas Gerats: 
Magalhães Pint~. 
Milton Campos. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
Mário Masagã;J. 
Paulo Nogueira. 

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

Paraná: 
Erasto Gaertner _ 

S'anta Catarina: 
Tomâs Fontes. 

Partido Tra'balhtsta Brasiletro 

Bahia: 
Luis Lago. 

Dl:strito Federal: 
Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Aroaral. 
Ben!cio Fontenele. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo-Mata. 

Min2.s Gerais: 
Ler: Santos. 

São Paulo: 
Guarací Silveira. 
Pedroso Júnior. 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 
Artur :Fischer. 

Pa:rtido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 
_João Amazonas. 

Mãü:ril:io· Gra ooís. 
São Paulo: 

Caires de Brito. 

Parti® Republicano 

Maranhão: 
L!no Machado. 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 
Durval cruz. 

- Amando Fontes. 
Minas Gerais: 

Jaci Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Mário Brant. 

Partido Popular Sir..dicalista 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 

Ceará: 
Alves Linhares. 

Bahia: 

Teóduio Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
ArrUda Câmara. 

' 



-353-

·Partido Republicano .Progressista 

São Paulo: 
Campos Verga!. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. 

_O SR. OSVALDO PACHECO 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela., 
ordem.. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
!avra. o nobre Representante. 

O SR. OSVALDO PACHECO \ *) 
(Peta ordem) - Sr. Presidente, Se
nhores Constituintes: Vim à tribuna 
para trazer ao conhecimento da egré
gia Assembléia a situação em que 
se encontram trabalhadores de Santos, 
atualmente presos em São Paulo. 

O Senador Luiz Carlos Prestes. indo 
visitá-los, verificou que se acham ~m 
~b!culos de 5 m por 7 m, o que sig
nifica não terem sequer dois metros 
quadrados para seu conforto, pois ~fio 
em número de 19. 

Sr. Presidente, quero acentuar a 
maneira drástica, deshumana e, até. 
inconcebível, por que as autoridades de 
São Paulo estão tratando êsses presos. 
No momento em que todos os brasi-
1eiros devem, num regime democrá
tico, fruir a liberdade de pensar. es-
1-ive.dores e portuários de Santos, por 
motivos muito naturais. se recusaram 
a trabalhar nos navios do ditador 
l'Tanco. Nem se diga que se tratava 
de estrangeiros, porque já é argüição 
mais do que desmascarada. Trata-se 
de atitude unânime do proletariado 
de Santos, em virtude de decisão que 
temeu em uma assembléia. Para en
cobrir essa opinião democrática e 
anti-fascista do pro!etariado e do po
vo de Santos, há 19 trabalhadores 
presos r.as condiçõ~s a que acabo de 
me referir. apontados como chefes. 

Subi à tribuna. Sr. Presidente, para 
pedir a V. Ex. a interceda junto às 
autoridades competentes, no sentido 
de, ao menos, se transferirem ';)9.ra 
p.risã.o mais confortável aquêles tra
balhadores, o jornalista Vitória Mar
torelli. o professor João Taibo Codo::-
niga e o presidente do Sindicato ca 
Administração do Serviço Portuário. 
Consideramos que êsses trabalhado
res não cometeram crime algum, mas, 
se as autoridades entendem que são 
presos pol!ticos. necessário se faz dar-

(•) Não foi revisto pelo orador. 

lhes prisões confortáveis, compati7e~s. 
com a natureza da. delito, e não iguais" 
às destinadas a. presoo comuns. 

:E:sses trabalhadores e os três refe
ridos cidadãos se encontram na 'll.
tuação. que ora denuncio, quando os~ 
terroristas ja.ponêses estilo dormindo,' 
confortàvelmente, em camas e <:>om 
tõdas as regalias. 

O Sr. Campos Verga? - Devo tra
zer, como contribuição ao discurso de 
V. Ex. a, notícia que re.c-=bi de al
gumas centenas de jovens estudantes' 
e operãrios de Santos, contendo ;ee-· 
mente protesto contra. a pris~.o do 
professor João Taibo Codorniga . .;:sse 
cidadão é professor, há mais de :lez 
anos, na cidade de Santos. e ·) ;;eu 
único crime é o de abraçar idéias ,~1ais 
modernas e mais avançadas. Con
cordo, pois, com V. Ex.• quanto a 
essa parte. Apenas discordo nur..~ 
ponto: Acha V. Ex. a que se lhes deve 
dar condições melhores na cadeia; e11 
entendo que êles devem ser posto-; 
imediatamente em liberdade e rdnt<!-· 
grados em suas funções. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Agradeço o aparte de V. Ex.a. Já oé
clarei niio considerar que êstes intele
ctuais tenham c<Jmet!do qua!quer cri
me. E como as autoridades consideram 
que são criminosos, não querendo, in
felizmente. compreEnder que nossa Pá
tria está em marcl:'.a para o re:;ime 
demoe1·ático. apelamos para que ao 
menos Sl'jam postos em prisões ~1111s 
confortáveis até que se faça justiça. 

O Sr. Carlos Pretes -. Efetivamento>; 
encontrei em São Paulo dezessete h<l
mens em cubículos de 5 por 7 metros. 
Entre êles. um professor e um jorna
lista. junto com os eperários estivac1c·r"s 
·de Santos, todos donnindo no <:há·~. 
enquanto. os ja:poneses de "Shincto 
Remmei" foram alojados ('\:·nfoJth~el
mente, com camas e colchões. um ao 
lado do outro. Fui olhá-los e com:t.:l
tei isso. Nb andar superior há mn 
salão abandonado onde êss€s hor-.'leDs 
poderiam, pelo menos, estar em .s'itu::.-. 
çié.o menos vexatõria e me:::os prejndl
cial, à sua p~ópria saúde. 
Como vê V. Elt.', s:. Presirlent!', 
numa época de frio intenso com.J o .} 
agora. em São Paulo, ê.<.Ses trabalh<l
dores e intelectuais se encontram dm:..; 
mindo no chão, no maior desconfçi"t..,, 
e em promiscuidade. Enquanto i-:, o, 
nenhuma providência ê tomada n-:J 
sentido de terem êles o pass:>.d:> Qt<'! 
merecem, até que queirr.m da7-!ht""S 
liberdade, visto como todos são tr~b~
lhadores honestos, .................• 
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l>.Jm .. ~ns d~ responsabilidaàe e verda
<l~iramenw democratas. 

C(•nvém não e.squecer, também, que 
o:. r~::nrir}s d '1 nação dominada pelo di
t::>.dm· Franco deram. margem a que os 
tl(•:<~s fôs&em tcrpedeados. 

· D~rijo, pois. a V. Ex.a, Sr. Presi
d-:-· •.: tr~. apêlo pura que interceda junto 
às ~·.u.toridades competentes, & fim de 
que não fiquem, por mais teml){>, em 
s~m·?lhaute desprêzo êsses trabalhado
l'f','-; à.etkio::;, porque isso constitui ver
gm~b.1 pC\n.\ nossa Pátria. 

Era •O qu-e tinha a dizer. (Muito bem,· 
'l'n1·' i ta bem . l 

(Durante o discurso do SenhoT 
Osvaldo Pac1teco, assume a presi
r~n.cia, o S1·. Lm~ro Lopes, 2.o Se
t1·~tãrio. ) 

O SR. ALDE SAMPAIO- Sr. Pre
sid·':nt•.\ peço a palavra, pela ordem. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a pa
la· .. ·cu. o nobre Representante. 

0 SR. ALDE SAMPAIO (Pela OT-
clRI é-) ('' > - Sr. Presidente, dias atrás, 
enc::·.minha Eo.o a V. Ex.n uma indicação 
3.1i;.,tt::-!::i-entadrt púr iniciativa da bancada 
ud<:·rJsta de Pernambu<.:o e subs<.:rita 
p r•t vári.o.3 o:J.tros Srs. Representantes, 
ti· ·· · ensejo de me referir à politica de 
pti;,; o~ S !:~u.id~ct pelo atual Govêrno. e 
dt: P.·.::erüug,r a.s dificuldades dela de
co ~ r t::· nl:e.s para detei·minadas regiões 
<'lc' Paí5, da,da · a sua repercussão, em 
v.Jr\:x; s -:: tore·s de ativiàade, pela dife
l'('il·:hção clss pr-eços. 

O tahE-hun·~ntu nos centros de con
snn:o c.st.ava, assim, origi~lar:cto uma 
f :f \',:d de dlficuldade economl!Ca, pon
do:• certas at!;:idades em situação d e 
ní ;:. poclerem competir em compra~; 
CJ~ ll c.:; outro:3 mercados que lhes pre
t:::; ,j_tam ve~Hi3r. 

S2.· . Pre::; k4.~nte, recebi d:; Pernam
bll ·:.CO, por parte do . industrial Costa 
k~8't'€·do, o m'3..ior produtor de açucar 
d•· Est~licl.CJ, mt: grito aflitivo de alar
nn_· c-.nte a situação criada pelo pre
Ç•.' do açu:::ar. Já agora, época de 
phutio da cana em meu Estado, estã.o 
o • i'la.nta,dores com dificuLdad::s em 
oLtt :.: r cEnheiro para 1·espectivo cus
tr:ic~. em v:.3ta de ser o financiamento. 
f ti t :.. p8lo Banco do Brasil, basead.v 
rti. • pre-ço de venda de mercadorias que 
I-~~·-: · cluze.- il -· nu ea::oo - o açúcar. 

Po11je IKü"{:;GI:!r. Sr . Prestdente, que 
e .·<t siUa.ç.fv) venha a atinggir exclu
si· ~unente os p •_-:Jp rietários d~ fábr~-

C' 1 Não f(, i revis to pelo ot.·ador. 

c as ou os industriais diretores. Há nil:i
to, porém, verdadeiro equívoco: o in
dustrial, r:ealmente, é o diretor de um 
grupo, e é todo êsse grupo de colabora
dores nas emprêsas que passa a so~ 
frer com essa disparidade a que, de 
início, referi. 

A situação do meu Estado é de em .. 
pobrecimento râlpido de'Vido à cir
cunstância do preÇo do açucar ter sido 
tabelado pelo Instituto do Açúcar e do 
Álcool, desde que se instalou, ten.do 
sempre atendido aos reclamos gera.i.~. 
já que desejara, por compressão, im
pedir a subida do p1~eço das merca
dorias, ao mesmo tempo que se faziam 
emissões, acarretando, conseqüente
mente, a inflação no País. 

Creio ter sido o Instituto do Açúcar 
e do Alcool o único que opôs barreira. 
taminante à alta do preço da roer~ 
cadoria; acontece, porém, que o açuctu· 
está em nível baixíssimo, em rela
ção às outras utiliüades. 

Ê contra essa situação, na qualidade 
de pernambucano e representante, so
bi,etudo, dos interêsses do meu Estado 
natal que faço, agora, essa referência, 
dando guarida ao telegrama do indus
trial Costa Azevedo, e que reproduz 
realment~ uma situacão aflitiva no Es-
tado. · 

Passo a ler o aludido despa.cho, pal'<t, 
conhecimmto da Casa: (lê) 

''Ciente aumento preço açúcar 
está condicionado exame escritas 
emprêsas açucareiras, o que urge 
r:c-alizar sem mais protelação, faço 
prezado amigo intérprete meu de
sejo junto demais companheiros 
representação Pernambuco ess9J 
Assembléia solicitarem órgão com
petent;e- primeiro exame seja fei
to usina Catende, obrigando-me 
proporcionar tôdas fa.cilidades 
mais completo conhecimento rea
lidade situação. Confio relevante 
missão seja cometida pessoas idô
n e-as acima suspeita parcialida
de, realmente capazes investiga
rem ajuizarem situação agentes 
poder público incumbidos enca
minhar sua solução. Posso ante., 
cipar que resultado essa investi
gação, d'5Sde que procedida eom 
necessária isenção ele propósit() 
apurar realidade, demonstrará 
preço pleiteado produtores ainàa 
é muito inferior reais necessidades 
economia açuca t\::tra nordestimt 
que, se não tiver remuneração sua 
produção nível aumento, Ct18,'w
gcraJ demais produtos e mão de · 
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obra, entrará inevitàvelmente em 
colapso, afetando ordem econô
mica. social nordeste com funesto 
reflexo país. Aguardo comissão 
inquérito seja designada. antes 
começo safra a t::anpo evitar mui
tas usinas, depois iniciada moa
gem, vejam-se contingência para
lizar seus trabalhos por falta re
cursos custeá-los, amortizar fi
nanciamento e cumprir obriga
cões sociais e fiscais com os pre
Ços vigentes açúcar, convencido 
de que n·~hum brasileiro incum
bido de decidir sôbre problema 
de tanta magnitude e advertido) 
de que talvez em futuro próximo 

lhe possa apontar a responsa-
bilida.d: de destruição de uma eco
nomia tradicionalmente organiza-

. da nesta região e com reais servi
cos prestados à ordem econômica 
brasileira, deixará de ouvir o ape
lo que encaminho por seu ilustr~
mtermédio, para as imediatas pl"o
\"idências que a questão exige. 
r'..gradecerei sua informação res-

. j.losta assunto dêste. Cordial abra
ço. Costa Azevedo." 

E>·a o que tinha a diz2>r. <Muito 
bem. 11-Iuito bem. Palmas.) 

O SR. MANOEL NOVAIS - Sr. 
Pre.:.idente, peço a palavra., para apre-. 
sentar uma indicação: 

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

O SR. MANOEL NOVAIS 
Apresento, para julgamento da. Casa, 
um requerimento por mim formulado 
e subscrito por nobres companheiros 
da bancada bai-ana. :e o seguinte: 
<lê) 

Reoueremos seja sugerido ao -Pode.r 
E.xectitivo, por intermédio da Mesa 
da Assembléia, a construção ime
diata das pontes da Estrada de Ro
dagem Ri-o--Bahia, no trecho Je
quié-Conquista, no Estado da Ba
hia. 

An:;.!'entemente, Sr. Presidente, tra.
ta-."e de um problema regiona.r,-e di-

' ria- mesmo, local, dada. a referência 
do trecho Jequié-Conquista, no 
Est:;.co da Bahia. Mas. em verdade, 
é um pr!.>blema de caráter nacional: 
a Ugação urgente e mais rápl~a ~o 
Rio de Janeiro com as cap1ta1S ao 
Nor:t> e do N;)rdeste brasileiro, atra
vés da Rio--Bahia. 

Essa rocio\'ia tem uma história J?';li
to ~onga. Foi idealizada pelo Mirus
tro Jo-~ América de Almeida, em 

1931, e, quinze anos depois, num per
curso de cêrca de 1.800 qnllômetro.s, 
ainda não tem metade construida. 

Está visto. Sr. Presidente, que com 
esta pre,sa da administração federal 
em exécuc::.r o seu programa de obras, 
- não quero me referir ao túnel de 
Copacaba::1a, mas às estradas do in
terio= do Brasil - está visto, repito, 
que dentro de mais de 30 ou 40 ano;; 
teremos a Estrada Rio-Bahia li
gando a Capital da República a Sal
vadc:·. 

É tanto mais entristecedor o fat;.>, 
se analiza.rmos a importância dêsse 
empreendimento do ponto de vista 
político. Reservar-me-e! para fazê
lo em outra oportunidade, sobretudo 
apreci3.lldo o lado econômico e estra
téJ>ico, .iá a Rio-Bahia corta. vasta r~
t:ião brasileira de condições econôml
cas c.xcepcionais. 

Não resta a menor dúvida, salvo 
para aquêles que não conhecem o in
terior do Bms!l. que a zona pe.rcorr:
da pela estrada nos Estados de Mi
nas e Bahia, e é uma das mais rica.:; 
de que se pode orgulhar nosso pais. 

Scb o aspecto estratégico, essa ro
dovia é tão importante que basta re
fletirmos nas conseqüências da úl
tima guerra. quando submarinos ~o 
eixo interromperam nossa navegaçao 
marítima. e impediram o comérch 
entre o :to< orte e o Sul, isolando essas 
duas regiões brasileiras. Naquela 
ocasião. ficamos neste dilema: ou ~r
riscamos nessas vidas por mar ou 
não viajamos devido a falta. de co
municação pelo interior do Brasil. 
A construção dessa estrada, portanto. 
Sr. Presidente, é um imperativo de 
ordem estratégica para que não nos 
aconteça, outra vêz, que, em face 
de qualquer crise militar, tenhamos 
de arriscar a vida. dos nossos lolda
dos em viagens marítimas, ao invés 
de transportá-los pelas estradas de 
fe::ro e de rodagem. 

o Sr. Leite Neto. - A iniciativa 
de V. Ex. a é muito justa. e nobre, 
:me:;mo porque. se atentarmos para 
a verba consignada no atual orça
mento. para a construção da rodovia 
Ric---Bahis., verificaremos, pelos da
dos fornecidos pel3:_ .té<:uica,. que c?m 
êsse o:~.amento oerao necessar!os run
da 15 anos para se concluir uma 
es::a.da que o deveria ter sido con-. 
cluida há mais de três anos. O !'e
que:imento de V. Ex." nã~ é _de n:erC> 
inte:rêsse regional, mas ae mteresse 
lidimamente nacional, pois a.tende às 
ccnve::1i~ncias econômicas de uma rz-
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giã.o, e, como V. Ex ... a.eentuou. tam
'oéni a. interêsses de ordem estraté
gica para a Nação. 

O SR. MANOEL NOVAIS 
-~deço a. colaboração de V. Ex.• e 
devo dizer que o seu argumento pro
cede em tOda a linha. 

Posso assegurar à casa que, no ano 
corrente, foram reservad<JS Cr$ .... 
25.000.000,00, para execução de obras 
ns Rio-Bahia. nos trechos de Minas 
Gerais e Bahia e está visto que pre
cl.saomos, segundo infoimações autorl
zaclas, de cêrca de Cr$ 300.000. 000,00 · 
a Cr$ 400.000.000,00 para conclusão 
dos trabalhos. O nobre colega tem 
tôda razão ao afirmar que levaremos 
lllA1s 15 a 20 anos para terminar essa 
estmda, ·de tôda necessidade pública 
e da maior importância nacional. 

Convém salientar, Sr. Presidente, 
que isto ocorre num país desprovido 
de estradas de rodagem. Ainda 110 
sábado ouvi entristecido, inn discur
SG proferido pelo Engenheiro Gumer
cindo Penteado; do Conselho Rodo
viário durante o a,to de entrega das 
cotas pertencentes aos Estados, pelo 
Departamento Nal'ional de Estradas 
:le Rodagem,. em. que S. Ex." revela 
não possuirmos mais de 20.000 quilô
metros de estradas em condições téc
nicas fa,voráveis, enquanto a Repúbli
ca Argentina dispõe aproximadamen
te 70.000, sendo que o programa de 
construções rodoviárias argentino 
teve inicio em 1934, depois do V Con
gresso Rodoviário Nacional. 
- E essa comparação a.inda se tor
na ma.is lamentável, Sr. Presidente, 
se estabelecermos um confronto en
tre a nossa situação e a dos Estados 
Unidos. onde existe cêrca de 3.000.000 
de quilômetros de estradas e ca
minhos, dos quais 450.000 pavimen
tados a asfalto e concreto, enquanto o 
Brasil, em matéria de estradas pa- · 
vimenta.das, não chega a possuir 
2. 000 quilômetros, um montante de 
35{). 000 -quilômetros de estradas e 
caminhos. 

Estas as considerações que deseja
va trazer ao conhecimento da Assem
bléia e do Sr. Presidente da Repúbli
ca, que, estou certo, tem firme pro
pósito de soluciona,r o problema da 
viação brasileira, como vem demons
trando em suas decisões e. nesta Ca
sa o porta-voz de s. Ex-a o E:ltmo. 
Sr. Mlnlstro Ma.cedo Soares o sa.: 
lien.tou ·em conférência perante a 
C«nissáo Paa-Iameptar. 

E com esta. cocliança. no patriotis
mo do General Eurico Dutra, Sr. Pre-

sidente, que· deixo esta tribuna, certo 
de que as pontes da Rio-Bahia no 
trecho Jequié-conquista serão urgen
temente construídas. Não ass!&tire
mos sem protesto à construção 11e 
pontes na vs.riante Rio-Petrópolls 
obras de embelezamento da tão linda. 
Capital da República, desde que como 
se pretende fazer, sejam pre'beridss 
!:1bras da Rio-Bahia em regiões onde 
a produção brasileira carece de co
municações. <Muito bem. Palmas>. 

Indicação à qual se retere- o 
ora.àor. 

INDICAÇÃO N.0 213, IlE.J.9A6- _ 

Sugere ao POder E:recutitoo ~ 
cOnStrução imediata das pontes 4a. 
Estrada de Rodagem Rio-Bahia. 
no trech.o Jequ.ié-Ccm.quista, Esta
do da Bahia. 

Requeremos seja ~ugerido ao Poder 
E;;:ecutivo, por intermédio da Mesa da 
Assem:Q.léia. a construção imediata das 
ponto...s Clã-Estrada de _ Rodagem Rio
Bahia, no trecho Jequié..:conqulsta, -
no Estado da Bahi:l. 

.Jus!ijicação 

A rodovia Rio-Bahia, cuja consc!'U
ção teve inicio em 1931, e inegavel
mente. uma das mais importante; do 
País. · 

Com wn desenvolvimento de L 667 
quilômetros ó.e B.io "' Feim de Santa
na, na Bahia, constitui wn dos eixos 
principais nas ligações terrestres e!ltre 
o Norte e o Sul do Brasil. Em Feira 
ela se entronca com a trans-nordes
tina que liga Salvador a Fortaleza., 
no Ceará. 

'!'ransparece, sob qualquer ã~aulo 
que se pretenda apreciá-lo, um enor

-me relêvo no sistemo rodoviário bra
sileiro e a vital necessidade ide sua 
conclusão. 

O Ministro José América. seu idea
lizador. mandO'U atacá~la nas duas ex
tremidades. acontecendo que Jogo de
pois, os serviços em Bahia, entre Tan
quinho e Feira, foram inte:-rompidos. 
Em 193ü o prímeirc signatário da pre
sente. então Deputc.do Federal, com 
o apci'> do Ex-Governador Juraci 
Magalhã~ logrou dest~ar no orça.
mento da Rep\lblica, uma verba de 
Cr$ 1. OO!l. 000,00 com que se reinicia.
ram as obras do trecho Conquista
Fortaleza (Minas> , prosseguidas em 
193'1, graças á jota.ção orçamentária 
de 2 milhões de cruzeiros, obtida em 
idênticas condições à. anterior. Neste 
ínterim, já estudado e projetado o 
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t:recho Jequié-Conquista. A ditadura, 
impla.ntada. em 1937, suspendeu em 
1938, as construções na Bahia, só re
tomadas em 1943, quando os subma
:-mos alemães isolaram o Norte do 
Sul, ainda assim, a passos lentos, pois . 
estamos em 19~ e o trecho Jequié- · 
COnquLota, com pouco mais de 160 qui-
1ómetros não foi concluído. · 

O Decreto-lei n.0 8 .. 463, que reorga
nisou o Depa!'tamento Nacional de 
Estradas e criou o fundo rodoviário, 
inclui a Rio-Bahia, no programa de 
construções de primeira urgência 
apenso ao referido decreto. 

N§.o obstante, a manifesta boa von
tade do Dr. Saturnino Braga, ilustre 
Diretor do Departamento, para com a 
Rio-Bahia, não posso silenciar ante 
o retardamento da construção das 
pontes no trecho Jequié-Conquista. 
Trata-se, de uma zona altamente 
produtora e na dependência exclusiva 
de uma estrada carroçável, que a liga 
a E.E. Sudoeste da Bahia. A inaugu
ração da Rio-Bahia no trecho em 
aprêço resolveria de vez o problema 
de transportes da região. Entretanto, 
existem diversas sessões da estrada já 
prontas e isoladas entre si. por falta 
das pontes que at._ o momento não 
tiveram suas construções inicia das . 

E tanto mais_ ~stranhável o fato, 
quanto sabemos, que o Departamento 
diligencía a construção das pontes da 
Varis.nte Rio-Petrópolis, obras de ele
vg<:io custo e que, comparadas às da 
Rjo-Petrópolis embcra útil, se enqua
gun:i'<l. urgência. Cl Rio conta com a 
mel:hor estrada de rodagem do pais 
ligando-o a Petrópolis e c Variante 
Rio-Petrópolis embora útil. se enqua
dra no plano de embelezamento da 
Capital da República. Nã0 desejamos 
com· êstes argumentos negar direito 
de possUir uma estrada Rio-Niterói 
construída às expensas do Departa
mento. embora fora do plano rodoviá
rio nacional. Pleiteamos apenas o 
qUi;- é nosso, isto é, o direito õa Ba
hia à conclu~ão dos trechos do Rio
Bahia que cortam seu territõrio e 
sobretudo as pontes do trecho Je
quié-Conquista, municípios cuja pro
dução agrícola contribui para mi
rw:rar 2 angústia de abastecimento de 
nossa Capital. 

'E:ste o objetivo patriótico de nosso 
requerimento que, estamos certos, 
encontrará. integral comp.reoosão e 
apoio <los Exmos. Srs. Ministro Ma
cedo Soares e Dr. Saturnino Bra
ga, que destarte terão prestado~ gran
de serviço à Bahia, à Nação e ao 

Govêxno do eminente Presidente Du
tra. 

Sala das Sessões, 31 de julho de 
1946. - Manoel Novaes. - Juracy 
Mrzgalh.ães. - João Mendes. - Ra
fael Cincurá. - Nestor Duarte. 

- Atenda-se. 

O SR. PEDROSO JúNIOR - sr. 
Presidente, peço a palavra, para apre
sentar um requerimento. 

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

O SJ;t. PEDROSO JúNIOR ~ Sr. 
Presidente, Srs. Representantes: Está 
publicado o ante-projeto da Lei do 
Inquilinato, elaborado, ao que se in
forma, por elementos representantes 
da Comissão Central de Preços e do 
Ministério da Justiça. Durante dez 
dias receberá o govêrno sugestões, fin
dos os quais promoverá a elaboração 
do projeto a ser convertido em de
creto-lei. 

Estranho, por exíguo, êsse prazo de 
dez dias, porque considero relevante o 
assunto e longa a duração de três anos, 
que se pretende dar às medidas em 
debate. Ressalvada a hipótese de ser 
êsse o desejo da Comissão, nenhuma 
entidade, mesmo de Estado vizinho, 
poderá. opinar dentro do imperativo 
á~ .iez dias, atentas às formalidades 
de reunião e morosidade do serviço 
postal. Nunca menos de quinze :tias 
teria que ser o prazo. 

Quanto ao documento, tive de su9. 
leitura as seguintes conclusões: 

1.0 - é pensamento do govérno 
admitir a elevação dos aluguéis em 
vigor; 

2.0 - é pensamento do govêrno ga
rantir ao locador o direito de exigir 
o prédio para uso ·próprio, mesmo que 
já esteja residindo em outro !móvel 
de sua propriedade; e 

3.0 - é pensamento do govêrno ga
rantir ao locador. sem nenhuma res
trição. o recurso judicial do despejo. 

Em que pese o cara ter restitivo dos 
itens I e II do artigo 4.0 , autorisando 
o acrescimo de 20 % do aluguel esti
pulado antes de janeiro de 1935 e de 
10 % do aluguel vigorante a partir 
:le 1935 e até janeiro de 1942, sua efi
ciência torna-se nula em face do re
curso insinuado pelo parágrafo único 
dêsse mesmo artigo: "0 aluguel esti
pulado livremente a partir de 1-1-42 
poderá ser alterado a requerimento 
do locatário ou sub-locatário." 

1 0ra, Sr. Presidente, -não há, dentre 
nós, quem de boa fé ignore as espe
culações que são feitas, pelos proprie-
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târios de imóveis. Todos conhecemos 
a maneira engenhosa de uns, o pro
cecUmento ousado de outros, na burla 
a um remédio exigido por circunstân
cias anormais, especialissimas. A in
tromissão do Estado nas ligações en
tre locador e locatário consultou o 
interesse público, como dique à valo
rização, no caso fictícia, de prédios 
construidos a baixo preço, e terrenos 
tam!>ém de baixo custo, valorização 
essa resultante de um período angus
tioso como é o da guerra, dentro do 
qual todos devemos ter a sua cota 
de sacrifício. 

Rareando as construções porque o 
bra.co fôra. distraído para atividades 

· de guerra., ou a elas mais diretament-e 
ligadas houve, consequentemente, a 
falta de habitação, e com ela a lei da 
ofer..a, com vantagem únicamente para 
o especulador. Em razão disso é que 
entendemos inábil prejudicial o pa
r:igr&.fo incriminado, porque o lo
catário assinará, s!m o requerimento 
concordando com o aumento, mas êle 
o assinará porque sem isso terá de
clarado luta com o senhorio. As lu
vas que ainda se paga, numa locação 
de ;móveis, os preços astronômicos 
pagos por móveis e utensílios como 
condição de locação de prédios e apar
tamentos, tõdas essas exigências são 
suportadas pelo locatário porque não 
conta, por que não tem contado com 
a proteção afetiva, do Estado. Tais 
exigências são livremente anunciadas 
nos jornais, sem uma repressão, sem 
1liil:l. medida que inspire confiança e 
contrarie a con;icção geral de indi
ferentismo ou de conivência. 

Mais ainda, no primeira parágrafo 
do artigo 7.0 adzr,ite o ante-projeto 
a especulação das sub-locações, quando 
disp6e que "nas hac;itações coletivas 
sujeitas a registro :Jolicial o alu.,"1lel 
das sub-locações não poderá exceder 
o dobro do aluguel da locação". 

Se admitimos que o sub-locador es
pecuia com o imóvel que não lhe per
tence. admitimos, por analogia, que o 
próprio locador faça, passando a lo
car diretamente, já não mais o pré
dio mas os seus cômodos, separada
mente. E teremos, ai, licitamente ad
mitülo, um aumento até de 50 o/c dos 
pre~os atuais. 

So:>u fundam~ntalmente contra 
qualqt:er aumento dos -aluguéis em 
vigor, e isto porqüc os tenho como 
suficientemente compensadores do 
capital invertido. Entendo que a va
loriz:wão havida contraria os inte
rêl'~es da coleti\iciade e não encon-

tra razão lógica que a j usti!ique. Os 
terrenos b a 1 d 1 o s abandonados a 
quem mais der, precisam e devem 
ser confiscados pelo Estado, caso os 
proprietários persistam em conservá-. 
los inaproveitados. Os prédios de 
locação devem ter uma renda cor
respondente ao capital que represen
tam. Porque hão de os títulos da 
dívida pública, os depósitos nos ban
cos, render uma taxa fixa, e os pro
prietários de imóveis se locupleta
rem de Um:l valorização para a qual 
não contribuíram? Irmandades reli
giosas, casas de caridades, viúvas e 
órfãos também têm títulos, e nem 
por isso se poderá exigir que valham 
mais. que rendam mais. Sem atentar 
contra pontos de vista opostos, tenho 
o meu, que é o de reprovar qualquer 
aumento dos aluguéis de domicilias. 

Prosseg-uindo. há que examinar o 
art., 18, que prevê as rescisões de 
loca"Çãõ;--Desta Casa foram várias as 
vozes que se levantaram, legitimas. 
representantes da vontade popular, 
num a;:>elo ao govêrnc· para que sus
tasse, na hora emergente que atra
vessamos, as ações de despejo, exceto 
as que se fundassem em infração con
tratual, de falta de pagamento. Os 
jornais de todo dia nos dão conta 
dos dramas que nascem nos tribunais, 
em nome da justiça. Homens, mulhe
res e crianças, famílias inteiras atira
das à rua, <em lar, em satisfação à 
vontade do ~<enhoria que, embcra já 
bem instalado, decidiu morar noutra 
parte. Pelo caráter de emergência que 
~em a lei do inquilinato, pela transi
toriedade da crise de habitação, so
bretudo porque na hora o sacrifício 
não deve ser de apenas uns, e sim de 
todos, é previdência que não pode dei
xar de vir, é necessidade que o govêr
no precisa e deve. atender, essa de ser 
considerada a situação do locatário 
forçado a deixar o seu domicilio e 
sem ter para onde ir. 

Respeitada a hipótese da posse e 
nr:cessidade de um só prédio, caso 
em que o locador, com efeito, deve 
ser atendido, não há como acomo
dar-se, na hora o.tual, a faculdade do 
proprietário atirar à rua o· inquili
no que não infringiu nenhuma das 
condições do contrato que estabelr
ceu. no ato da locação. 

São as reservas que faço. acudin
do à exigüidade do prazo de dez 
dias. solicitando à ilustrada e digna 
Mesa desta Casa o recebimento do 
seguinte: 
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REQUERIMENTO 

"Requeiro à D. Mesa. da. As
sembléia. que, acompanhada de 
oficio, faça chegar até o PoC:er 
Executivo cópia dos repsros que 
agora faço. ao ante-projeto da· 
lei do inquilina te'". 

··Era o que tinhn a dizer. t Muito 
bc11t; muito bem.) 

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Sr. Presidente, peço a palavra. pe
la ordem. 

O Sr. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. DOIIUNGOS VELASCO <pe
la ordem\ <•> - Sr. Presidente. 
antes de focalizar mais uma vez 
a questão da pecuária, aproveito o 
ensejo de estar na tribuna para tra
zer ao cor..hecimento da Casa três 
apelos sõbre assuntes diversos. que 
Interessam ao povo de \"árias re
giões do pais. 

O primeiro é da Associação Comer
cial de Araraguarí, contra a falta de 
transporte para os cereais ali acwnu
lados. Existem, nos armazéns dessa 
cidade, nada menos de trezentos mil 
S:lcos de arroz .e feijão; e, nos depó
sitvs da· Estrada de Ferro Mogiana. 
que se zcham abarrotados, cêrca de 
duzentos vagões também de arroz e 
.ç .... • el]ao. 

O Sr. Campos Vergal - Muito 
mais pró~.imo na zona de Rio Preto
Nova Granada, há seiscentos mil sa
cos de arroz aguardando transporte! 

O SR. DOMINGOS VELASCO 
... gradeço a informação de V. Ex.•. 
Pede-me a Associação referida cha
mar a atenção do Sr. Ministro da 
Viação, a fim de que interfira jun
to à direção da Estrada de Ferro Mo
giana, no sentido de dar escoamento 
à grande produção de cereais ali 
amontoados. 

Outro assunto, Sr. Presidente 
ês~e a respeito do açúcar - relacio
Il2-se coin o municíoio de Itapecerica 
de Serra, em São ·Paulo. Os co
merciantes do distrito de Embu Gua
çu alegam q1.:e a última distribui
ção de açúcar feita pela Prefeitura 
foi no :nês àe abril do corernte ano. 
de sorte que a poptllacão local se 
vê na contigência de não ter o pro
duto. 

O ·Sr . .?rwlo Nogueira - Isso de
corre da falta de açúcar. mesmo nc.. 
E.<rado de São Po.ulo. Os municípios 

'·· > Não foi revisto pelo orador. 

citados são da redondeza da capi
tal. 

O SR. DOll.fiNGOS VELASCO 
Os comerciantes de Embu Guaçu pe- . 
àtrn chamemos a atenção do govêrno 
es~;adual. 

O Sr. Paulo Nooueira - P~rieita
mentz justo. 

O SR. DOML.'IGOS VELASCO -
Out1o apêlo procedt- da cidade de Ja
carei. também em São P:J.ulo. 

O Sr. Galeno Paranhos - A pro
pósito, informo a V. E..'<:". que, há cêr
ca de três meses. venho tentando con
seguir um vagão de açúcar para a ci
dade de Corumbaiba, no Estado de 
Goiás, e somente agora soube que fo
rmn liberadas oitenta e duas sacas 
para aquêle município. Venho insis
tindo junto ao Instituto do Açlli:ar e 
do Alcool nesse sentido, sem resulta
do algum ... 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
E' justamente o que se passa em Embu 
Guaçu. 

De Jacarei - dizia - recebo apêlo 
para que me dirija ao Sr. Interventor 
em São Paulo a fim de que não trans
fonne a Escola Profissional Agrícola 
José Bento. daquela cidade. num pre
ventó:rio para menores abandonados. 
Em vez de se extinguir a Escola Pro
fissional, que tantos serviços tem pres
tado à cidade - diz o apêlo - po
der-se-ia criar uma seção destinada 
àquele fim. 

Eram os três apêlos, Sr. Presidente, 
que desejava fazer dar conhecimento 
à Casa antes de entrar na questão 
me~ma da pect:ãria . 

Ainda ontem manifestei ao nobre 
amigo, Deputado Acúrcio Tõrres, o de
sejo de levar à presença do Sr. Pre
sidente da República um exportador 
de gado zebu. aqui chegado no sábado 
último. E hoje mesmo S. Ex•. teve a 
bon~:aõe de receber-nos. Disse eu. en
tão. e:n nome dos pecuc.ristas. mais 
ou menos estas u:~.lavr::.s: Conspira
se dentro do Brasil. como no exterior. 
para levar a pecuária brasileira à fa
lência. O fB;o é êste: a tôda~ as oor
tH.s a que bate a pecuã.:ria do Brasil 
C~nt.ral. sobretudo, só há uma respos
ta: nii o. E h::'l IJrocrastinação das me
didas. 

Quando a pecuária conseguiu o ca
minho da exportação dos reproduto~ 
res zebus. vimos uma coisa. verdadei
ramente inorn!nável. J)assar-se no ex
terior: uma camoanh!l. ·de difamação 
da pecuári:J. nacional. E. o que é pior: 
at.é certos oontos. alimentada por fun
cionários brasileiro5, não só da Ca-
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pita! d~t República; mas também de 
nossa Embaixada em Washington. 

A verdade é que o capital interna
cional interessado no mercado de car
ne quer levar a pecuâria brasileira à 
falência, para depois tomar conta da 
única riqueza nacional que ainda está 
nas mãos de brasileiros. 

Estas palavras eu as disse ao Se
nhor Presidente da República e pedi 
a S. Ex8 • interferir pessoalmente jun
to aos Presidentes do México ·e dos 
Estados Unidos contra isso. 

A partida de reprodutores zebus. 
ainda hoje no quarentenário da Tiha 
de Sacrifícios, tem de p.escer para o 
continente a fim de ser vendida li-

, vremente, mesmo que tal venda ne
nhum lucro possa trazer - como não 
traz - aos exportadores. brasileiros. 
Mas precisamos esmagar, no exte
rior, a campanha de difamação que 
se faz . á pecuária nacional. (Muito 
bem; muito bem. Palmas.) 

. O SR. RUI ALMEIDA' - S:t... Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. RUI DE ALMEIRA - (Pe
la ordem) (~) - Senhor Presidente, 
peço a V. Ex." perinlssão, de acôrdo 
com o Regimento. para falar da ban
cada. 

O SR. PRESIDENTE- Pode V. 
Ex:." falar da bancada. 

O SR. RUI DE ALMEIRA - Se
nhor Presidente, recebi de uma co
missão de moradores do Meier um 
abaixo-assinado, onde estão lançadas 
centenas de -assinatura.-;, tôdas elas 
seguidas das residências de cada um 
dos signatários. Vou lê-lo, para que 
a Casa dêle tome conhecimento, por
que, de acôrdo com o desejo dos in
teressados, o a,baixo-assinado é diri
gido a V. Ex.". Sr. Presidente, e aos 
demais membros desta Casa. 

"Exmo. Sr. Presidente da As
. sembléia Nacional Constituinte e 

clemais Representantes. . 
Os abaixo-assinados, moradores 

do Meier, amigos, companheiros 
e ailmiradores do jovem César 
:Aya!a, covardemente ass!I5Slna
do na trágica noite do dia 20 do 
corrente mês, apelam para V. 
Ex.", confiando no elevado es
pir!to de justiça e na coragem 
moral que 'O caracteriza, e para a · 
augusta Assembléia ·Constituinte, 

c•> N"ao foi rev.lsto pelo orador. 

paladina das liberdades públicas, 
intéiill'ete das vontades popula
res, no sentido de que intercedam 
junto ao Ex:mo. Sr. Chde de 
Polícia do Distrito Federal, pa.ra. 
que sejam devidamente apuradas 
as responsabilidades do bárbaro 
crime, no qual estão impl!cados 
diversos elementos da Policia 
Civil, acontecimento .êsse que tem 
provocado imensa. revolta popu
lar no subúrbio da Capital da 
República, onde a _in.feliz vitima. 
gozava de grande popularidade' e 
estima. 
. Dirigimo-nos à Egrégia As
sembléia, e pa.rticularmente a V. 
Ex.". em virtude da morosidade 
com que estão sendo feitas as 
diligências pol!c!ais. 

Apresentando '· as expressões de 
nossos agradecimentos e conflan-

-tes_no lnterêsse de V. Ex.8 e dos 
SenhôreCConstituintes . ao . nos
so caloroso apêlo, subscrevemo~ 
nos respeitosamente, Niâa 
Bartlett James. - <Seguem-se 
512 assinaturas) • 

Senhor Presidente, estou certo de 
que V. Ex.• levará na devida consi
deração êsse p_edido pois não é pos
sível que elementos da polícia se
jam os primeiros a assassinar indefe
sas pessoas, principalmente como no 
ca.so Ayala, que, conforme os jorna.ls 
noticiaram, foi abatido numa festa 
de casamento. <Muito oem; muito 
bem). 

O SR. JOS:t: BONIFACIO Se-
nhor Presidente, peço a palavra, pe
la ordem. 

O SR. PRESIDENTE-· Tem a pa
laVl'lll o nobre Representante. 

O SR. JOS:t: .BONIFACIO - r'•) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, re
cebi de Carandaí, Estado de Minas 
Gerais, o seguinte telegrama: 

"Levo seu cohecimento cor=e
ligionário nossos continuam sob 
regime ameaças e perseguições por 
elementos situação. Por ocasião 
chegada juiz Abrita, cidade sofreu 
verdadeiro bombardeio foguetes, 
sendo algumas residências amigos 
atingidos propositalmente por tais 
foguetes. Não satisfeitos, ontem 
o indivfà:uo Airton Costa, acompa
nhado seu cunhado Augusto As>"is. 
agindo oom premeditação. dirigiu
se em atitude agressiva à minha 
.residência e tentou entrar na sala --

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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onde me achava com amigos, com 
fito me agredir. Ainda recente
mente· o Tabelião Segundo Oficio 
êste Têrmo, foi desacatado e amea
ça-do em plena via pública por 
empregado Prefeitura. Tais fatos 
assumem gravidade por quanto 
ficam sempre impunes e são pra
ticados por empregados do atual 
prefeito êste +nunicipio. Saudações. 
- Dr. Abelardo Pereira. 

Devo esclarecer à AssenU>léia, para 
melhor aquilatar a importíincia do 
telegrama, que, no Município de Ca
r:mdai existem dois partidos dispu
tando ora idéi:ls, ora Princípios. o 
cbt>fe de um dêles da União Demo
crá-tica Nacional, é o Dr. Abelardo 
Rodrigues Pereira e o do outro é o 
Sr. Osvaldo Abrita. Passam-se os 

-'tempos; feridas as eleições, conti
nuam os dois grupos na mesma po
slcão. 

·o govêrno d.o Sr. Jooo Beraldo, tão 
pródigo em desmandos e arbit::-a..'ie
dades, entendeu, para melhor reajus
tar as peças de sua mâquina eleito
ral, precisam~mte de nomear o Doutor 
Osvaldo Abrita, isto é, o chefe político 
do grupo que o apoiava no Munl-:ipio 
de Carandai, para o alto e impor
ta:ntissimo põsto de juiz substituto, 
com funções de juiz de direito, nesse 
município. ·Vale dizer: transformou. 
para melhor o ajudar nas questões 
ele.itorais. o chefe de partido em juiz 
óe direito, que vai presidir, orientar e 
co::nands.r as eleições em Carandai. 

O Sr. Wellington Brandão -V. Ex." 
dã. licença para :um aparte ? 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO -. Pois 
não. 

O Sr. Wellington Brandão - O Se
nhor João Beraldo nomeou juiz muni
d]lál, de têrmo de Mirací um udenista, 
contra a vontade ·do · diretório e sob 
protesto do P. S. D: de Minas. Eu 
c afirmo a V. Ex.a sob m!nhá pala-
vra de . honra . · 

O SR. JOSJ!: BONIFÁCIO - Não 
]}redsava tõda esta encenação. 

o Sr. Wellington Brandão - Não é 
encenação. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - V. 
Ex." devia ter reclamado imeàiata
rnente. com energia, contra ~ste ato. 
porque é. precedente perigoso cntre
~e.r nas mãos do chefe polltico local 
a massa de pc-d-eres que detém o 
jn.iz de di!!"eito. 

Vê a Assembléia que o caso de Ca
:ra.nd-aí não está isolado. Nomeiam
···< homens que podem amanhã, ajei·· 

tar as coisas para a eleição de um 
candidato do peito, de um amigo. 

Sr. Presidente, Minas Gerais sofre 
neste instante, não apenas atos dessa. 
ordem. No Município de Bi.a.s "'ar
tes, perto de Barbacena o delegado 
de polícia esbordoa a pauladas dois 
fazendeiros, porque, pertencendc· à 
União Democrática Nacicna!, certa
mente não quiseram seguir seus des
mandos e arbitrariedades. Percebe
se em tudo isto intuito de criar nos 
Estados. em vez de um clima de con
fiança, precisamente um ambiente de 
desassossêgo. 
· Parece, e é verdade que. no palá
cio de alguns interveiiotres nos Es
tados ainda. tremula a bandeira do 
"queremismo". que outro objetivo 
não tem senão trazer o ex-ditador, 
em carne e õsso. para a Capital da 
República, para o Palãcio do Catete. 
ou, pelo menos. reviver o espírito di~ 
tatorial que fêz a desgraça do Brasil 
durante tanto tempo! 

O Sr. W'ellington Brandão - Isso 
é lenda desmoralizada. 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Nem 
tôdas as lend·as são desmoralizadas. 

O Sr. Wellington Brandão - Essa 
es t.á. 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - ~ 
uma realidade palpável. Na hora 
em que o Presidente da República. 
àemor.strando sad.:os e patriótico.<; 
pmpósitos C:e congraçamento da po
lítica. nacional .. "querem!stas" ~mbu
<'advs, aqui e ali, salpicam a a.àmi
;11stração do país com atos ·ie tal 
na.tureza, provocando collf!itos na ad
ministração e no congraçamento po
lítico que se pretende fazer. 

Sr. Presidente. pode parecer a a!· 
guns que se trata J.-e uma caso mi
nú.wulo. Assim pode ser no seu con
teúdo. :nas êle é imenso na sua ex
pressão e, sobretudo. no seu "igni!i
cado. 

Trazendo à Assembléia o conheci
mento dêsse fato, quero' que 'odo o 
Brasil fique ciente do que ocorre em 
Mlnas Gerais. E, desta tribuna 
faço RO Sr. ~!ini.st:o da Justiça e s..o 
Sr. P!"esidcnte da R~públicr.. 1.1m a pê
lo pa:-2. que det.e:-minem a cessação_ d€ 
uma nz por tõdas. de· tais xorrêll
cias em meu z.s:ado, as quais tanto 
comprometem os nossos foros de pai< 
civilizado, de povo honrado e ordeiro. 
r ~:ruito ben~; muito bem. Palmas.·, 



-- 362-

O SR. ANTONIO CORREIA - Sr. 
Pres:idente. peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESlDENTE: - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. ANTONIO CORREIA (Peza 
ordem) <•J - Sr. Presidente, lendo 
hoje no Diário da Assembléia o dis
curso pronunciado ontem pelo nosso 
ilustre colega, Sr. Rena.ult Leite, nêle 
deparei com uma expressão que não 
ouvi, de certo, dado o ambiente ba
ruJ.hento e de confusão em que êle 
pronrmciou seu discurso. Refiro-me a 
quanto o Sr. Renault Leite disse: 
·'não usamos o processo do nobre co
lega de cncomendax te!eg1amas". 

Devo decllirar aqui que nós, Repre
sentantes da U. D. N .. no Piauí, nun
ca encomendamos telegramas. 

Aproveito-me da e>portunidade para 
facultar ao Sr. Renault Leite o di
reito de ter conhecimento de tôda a 
correspondência telegráfica expedida 
por nós para nosso Estado. S. Ex.a 
está. autorizado a requerer, por certi
dão. tôda a correspondência por nós 
enviada para 12.. E desafio que encon
t.!'e qualquer encomenda de telegrama 
feita direta ou indiretamente. 

Aliâs, Sr. Presidente, são tantos os 
telegramas que as vítimas dos desman
dos interventoriais no Piauí nos envi
am, que não temos tido ensejo de lê
los todos desta tribuna. A muitos, 
apenas mandamos divulgax )>ela im
prensa, servindo-nos da boa vontade 
de nosso~ amigos jornalistas. Entre 
nossa correspondência há um telégra
ma, chegado a 23 de julho, que mere
ce a atenção da Casa, e que, em hi
pótese alguma, poderia ter sido en
comendado. 

E' o· seguinte: 
"Saindo agora do Hospital ~

túll.o Vargas onde padeci três me
ses perigando morrer e ainda grr,
vemente enfermo e aleijado peço 
permissio vossêncla para ex)>()r 
causa meu estado e lançar protes
to perante Nação contra l>Olfcla 
que ao iniciax govêrno Ma-jor Vi
torino, sob triste orientação Válter 
Alencar. vem transformando in
feliz Piaui campo banditismo. 
Sendo eu comerciante em São Mi
guel do · Tapuio, logo após posse 
1\EB,jor Vitori.no e absurdo ingresso 
s€Cretaría geral Válter Alencar, 
quando eu saia meu estabelecimen-

(') Não foi rev!t;t;o pe1o orador, 

to direção minha residência fui " 
traiçoeiramente atacado pelo en
tão delegado policia dali e um sol
dado escondido atrâ.l; portas que 
me prosta:ram à bala. com graves 
ferimentos, pleno apoio chefe lo
cal, cujos crimes anteriores todo 
Piaui conhece. Criminosos foram 
premiados remoção vantajosa. Sa
indo hospital incapacitado traba
lho ainda abertos ferimentos, ten
do gasto tratamento- tudo possu19., 
enquanto resto Piauí sofre mesmos 
horrores gestão Válter Alencar e 
matança assaltos continuam, a.pê
lo seus. nobres sentimentos justiça. 
patriótico e humanitário de senti
do sangue derramei e atividades 
fiquei impedido sirvam mudar 
triste situação atuaJ Pia.ui, para. 

___ que possam minha fa.milla e in
felizes-·coestadoanos gozar paz que 
não experimentei. ·saUdações res
peitooo.s. - Antónfo Furladc t'le 
ll!endonça". 

Trata-se de c1dadão dos mais des
tacados de seu ~unici)>io, comercian
te, Presidente do Diretório da U.D.N., 
filho de uma das mais tradicionais fa
mílias do Piauí. sobrinho do desem
bargador Flávio .Furtado. E' possivei 
que daqui· hâ uma semana.; quando 
vagamente tomar conl:ieclmento dêsse 
caso, o Sr. Renault Leite venha para 
esta tribuna com um telegrama -
êste sim encomendado - do Deputado 
Sige!redo, ou ·de qualquer outro cúm
plice do Inte.-ventor Yitorino. para 
querer' com êle, destruir a realidade 
documentada de am fato criminoso 
CGmetido com a &oJidariedade, o apôio, 
o aplauso e os prêmios do Govêrno 
piauiense. 

o hábito, :Sr. Presidente, de sollei
ta! teleg:ran:taS, . c e dirigir circula.r€6, 
existe. realmente, no Piaui, mas não 
é nosso. · 

o Sr. Adelmar Rocha - Dos che
fes do P. S. D. 

O SR. ANTONIO CORREIA- Se 
o Sr. Renault ::..eite e seus correligio
nário~ nos concedêssem a franquia 
<;ue. no momento, lhe oferece, de per
mii.ir que pudéssemos ter direito a 
saber de sua correspon~ência telegrá.
fi:a. poderfn:mos trazer para esta As
scn;.-::.1éia um telegrama circular. diri
gidc pelo Prcsid'!nte do P. S. D .. Se
nhor Leõnidas Melo, a todos seus ru
retórios mu:lidpais. no Estado. pedin
do telegrafassem protestan-ão contra 
violências jamais praticadas pelo In
:erventor Ferraz. A prova disso está. 
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no fato de tais celegramas de protes
to nunca mencionarem um fato, nun
ca. concretizarem a ~xistência de uma 
arbitrariedade ou agressão. 

E vão mais lnngl.', Sr. Presidento: 
aléni de solicitar protestos para uso 
fantasioso e demagógico. servem-se de 
nomes de terceiros como subscritores 
de telegramas 1 endenciosos e politi
queiros. 

Assim é que recebi de Periperi o se
guinte despacho telegráfico: 

"Deputado Antônio Ma::i:a. Cor
reia de Rezende. 

Informado com segurança haver 
sido meu nome incluido como sig
natário um telegrama daqui ao 
Deputado Mauro Renault. onde há 
ataque vossa pessoa, venho por 
vosso intermédio protestar contra 
.isso. Saudações - Francisco 
Justino de Sousa Medeiros". 

AI está a prova, Sr. Presidente, de 
que usam nomes de · terceiros para 
subscrever telegramas, sem, seque::, o 
conhecimento :JU consentimento dos 
supostos signatários. CMuito bem; 
muito bem.) 

O s...-q .PRESIDENTE - Há sôbre 
il. Mesa diversos requerimentos, que 
vou submeter à Casa. o primei:o dêles, 
assinado pelo Senho~ Acúrcio Tôrres e 
outros Senhores Representantes, é do 
segumte teor: 

REQIJERIMEN'IO 

?..equeremos, ii'.nda. à Assembléia, 
~a.ça a Mesa inserir en:i Ata um voto 
de congratuiações com a Imprensa 
Brasileira pela passagem do 21. o ani
versário do vibrante vespertino "0 
Globo" sempre vigilante em pról dos 
altos !mpoztergáveis interêsses do 
Pai!.. 

Sala das Sessõc3. 31-7-46. - Acúrcio 
Tórres. - Soares Filho. - Agamem-

, oon Magalhães. -Bastos Tavares. -
Benedicto Valladares. - Souza Cos
t.a. - Pereira "'lnto. - Lauro Lopes. 
-- Oswaldo Lima - Olinto Fonseca. 
- Israel Pinheiro. - Novelli Júnior. 
- Horácio Lafer. - Daniel Faraco. 
- Adroaldo Costa, Teixeira de 
'.'a.sconeelos. - .'osé Mar<..a.. - Pedro 
Vergara. - Sil1;estre Péricles. -Ma
nuel Du.a.rte. Aderbal Silva. -
Roberto Grossembacher. Otacilio 
Cesta. - han.. Jordan. - Orlan
do Brasil. -Castelo Branco. - An
tônio Feliciano. - Carlos Pinto. -

Café Filho. Domingos Velasco. -
Prado Kelly. 

-Aprovado, 

O SR. ACúRCIO TORRES - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para en
c~minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lav:ra o nobre Representante. 

O SR. ACúRCIO TORRES - Sr. 
P.cesidente, proferirei apenas algumas 
palavras, porque o requerimento só 
per si se justifica. De fato, bem me
rece nossas congratulações a lm'Pren
sa B~asllei:ra, pela passagem do 21.0 

'tniv{'rsário de ··o Globo". 
Se há jornal Q.Ue se destacou. no. 

E:asil. pelas campanhas em que scm
p~e porfiou, pela. luta diutm·na que 
mantém, desde sua fundação, em de
fesa do que tem como impostergáveis 
direitos e interesses do país, êsse · jc·r
nal é o "0 Globo' 

Portanto, Sr. Presidente, aos jorna
listas que orientam o vibrante vesper
tino, cte·;emos palavras de congratu
lações. 

Não posso, porém, falar no "0 Glo
bo", nêsse grande jornal, sem recor
dar. com saudade, a pessoa do seu fun
dador e fur.dador, também de ''A Noi- · 
ten. 

Nestas expressões de saudade, Sr. 
Presidente, 112.0 vejo a figura de Iri~ 
neu Marinho apenas como jornalista 
ou chefe de grandes emprêsas jorna
listk3S. Ti.;-e a ventura de ntanter 
rela;;õcs rom esse .saudosfssimo ho
mem d·~ Imnrensa: mas onde Irineu 
Mari:lho faÍGu à minh!l admiração; 
foi q,uando pude apreciar, bem de 
perto, em 1918, por ccas!ão das epi
demias chamada de gripe espanhola, 
na capital do meu Estado - num re
canto lindo e sempre florescente da 
minha cidade, o bairro da Jurujuba, 
ond: Marinho costumava veranesr -
pude apredar varias vezes durante 
aquch época t-enebrosa, seu altruís
mo ao distribuir medicamentos pelos 
necessitados do bain·o e a procurar 
também com a sua bolsa minorar os 
sofrimentos daquela pobresa. 

Sendo assim, Sr. Presidente, de en
volta com as palavras de saudade, que 
eu queria proferir r.esta oportunidade 
c;ue se me oferece, desejo, tamMm di
zer ::1 V. E1:." que o r€querimento é 
!)O!' demais justo e há de, por certo. 
ter o voto unânime da Auembléia. pelo 
muito que merece esta homenagem à 
imprensa do Brasil. <Muito bem; mui
to bem. Palmc.s) . 
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O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Representantes, que aprovam o 
requerimento, que vem de ser justifi
cado da tribuna, queiram levantar
se. <Pausa) . 

Está aprovado. 
Há sôbre a Mesa ainda outro re

querimento do Sr. Alencar Araripe e 
out:os, do seguinte texto: 

Srs. Representantes, queixa,m levantar
se. <Pausa.) 

Está a.provado. 
Há, ainda, sôbre à mesa. o seguin

te requerimento, de arutoria. do Se. 
Carlos Prestes e auJ;ros Representan
tes: 

REQUERIMENTO 

Requeremos a in.se.."Ção na ata dos 
REQlJERili[EN:ro nossos trabalhos de hoje, um voto de 

Requeremos que se lance na ata dos homenagem à memóris de Jean Jsu
Tr.a.balhos dessa Assembléia Nacio- res, escritor, poeta e jOrnali~ fnlll
na1 Constituinte um voto de pesar pe- cês, grn:ode dirigente do povo e do 
la morte, ocorrida há poucos dias na proletariado da França, chefe do Par
Cidade de Crato, do Estado do Ceará, tido Socialista. Francês, fundador e. di
da Monsenhor Vicente Sother de :reJ:or do_ diário "L'H,rrnanité", cujo 
Alencar, Vigário Geral daquela Diocese amversár:io de morte transcorre hoje. 
e ss.cerdote que, por suas elevadas vir- A 31 d:e julho de 1914-, as balas as
tudes e.ra uma das figuras de maior sasinas dos provocadores de guerra. 
dEstaQue no seio do clero nordestino. a.f~ do cenário politico a figura 

Pedimos, igualmente, que se comu- -magmfl.Çll. _de grande pacifista, mas 
nique--ao Exmo. Sr. D. Francisco de sua memória continua a ser _ b31tldeira 
Assis Pires, muito digno prelado da dos povos na luta pela paz e pela Dê~ 
aludida Diocese de Crato, a homena- mccrocia. 
gem prestada pela Assembléia àquele Sala da.s Sessões, 31 de julho de 
venerando sacerdote, associando-se ao 1~. - Luis Carlos Prestes. - Soa
j~.o pezar que a enlúta. . res Filho. - Jorge Amado. - Café 

Filho. - Jose Crispim. - Osvaldo 
Pacheco. - Aurelia1'.o Leite. - LiCllr
go Leite. - Gregório Bezerra. -
Claudionor José da. Silva. - Bati3Ur. 
Neto. -Nestor Duarte. - Pl!nio Bw
reto. - José Cftndido. - Anü5Dio 
Correia. -· .Roberto Glasser. - Cam
pos Vergal. 

Sala .das Sessões, em 31 de julho de 
1946. - Alencar Aararipe. - Raul 
Barbosa. - Medeiros Neto. - José 
àe Borba. - Plmio Pompeu. - Fer
nandes Távora. - Moreira da .Rocha. 
- Paulo Sarasate. - Fernandes Te
Zes. - Luis Cláudio. · 

O SR. PRESIDENTE.- Os Senho
res que o aprovam, queire.m levantar
se. <Pausa.) 
_Y.,;5tá. aprovado. 

Vou submeter à votaçP.o o seguin
te 

REQUERIMENTO 
Requeremos a· inserção, na ata dos 

tra<bal:hos da Assembléia, de um voto 
de pezar pelo falecimento do Dr. Moi
sés dJa Costa Gomes, oconido em 
Goiânia, no dia 28 deste. O extinto, 
que exercia as fu:Ições d.e membro do 
Conselho Administrativo do Estado de 
Go:las, ocupou ali diversos postos de 
destaque, inclusive o de Constituinte 
esta.dual em 19·35. 

Sa'la das Sessões, 31 de julho de 
1941!. - Dario Cardoso. - Pedro Lu
dovico. - Caiado Godói. - Guilher
me·Xavier. -João d'Abreu. - Ga.-

- Zeno Paranhos. - Domingos Velasco. 
- Diógenes Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE- Os Senha
. res que aprovam o requerimento, subs

crit-o pelo Sr. Dario Cardoso....e outros 

. O SR. JOSE' ORISPIM- Sr. Pre
sidente, peço a palav:ra, para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a p~
larra o nobre Representante. 

O SR. JOSE' CR:tSPIM ·-Sr. Pre
sidente, grande é a importância da 
homenagem que nos propomos presw 
à memória do eminente homem pú
blico da França e da humanidade, 
Jean Jaurês, que, Srs. Constituintes. 
se agigantou na história da França e 
do mundo, no momento conturbado. 
em que os povos estavam prestes a 
sofrer a terrível carnificina da prim~•
ra grande guerra mundial. 

Jaurês foi uma das figuras maiS 
e::traordinárias daquele pais, quanóo 
a competição de duas coligações Im
perialistas arrastavam os povos a uma 
guerra criminosa, tendo por objeti~o 
único a partilha do mundo, a bUS6 
de colonias, de fontes de matérias pn
mãs, a · dominação dos povos pelos 
vencedoers. De um J.a.do estavam a 
Alemanha, a Austria Hungria e outro!! 
países; de outro, a França, a Ingla-
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terra, a Rússia Tzarista e também 
outros pafses. · 

Cedo essa competição imperialista 
.aJ-rastou à carniíici!la quase todos os 
povos do mundo, transformando-se 
em guerra mundial, que por fim en
volveu os Estados Unidos e o Japão. 

Embora tendo concepção idealista 
.dos problemas sociais, foi Jaur~s ar
doroso e sincero combatente con';ra 
a guerra e o imperialismo. Homem 
de cultura, grande jornalista, escri
tor e poeta, parlamentar e tribuno ex
traordinário, homem do povo, dedicou 
sua vida à tarefa de unir a classe 
cperãria e seu povo, pela participação 
dos trabalhadores na vida politica da 
F.rança. Seu esforço foi constanre 
pela democracia contra a exploração 
dos trabalhadores e do povo. 

Terminou seus dias na grande luta 
(!Ue se traduzia em um apêlo inces
sante ao proletariado de todo mundo 
2 a todos os povos, para se unir 
fr:lternalmente e afastar a terrível 
ameaça da guerra, que ·por fim se 
consumou. 

Participou, com sua cultura e com
·batívidade, de tôdas as conferências 
e congressos antiguerreiros da '1:uro
pa, ao lado de Ro!Il2.in Roland, outro. 
grandiosa figura da França e da hu
manidade. 

O Sr. Campos Velgal - ~sses gran
des pacifistas são homens tão ele
vados que a humanidade não atingiu 
-ao ponto de os compreender. 

O SR. JOSE' CRISPIM- De acõr
do com V. Ex.•:- São realmente os 
t!J'andcs filhos da hUJ;nanidade. 

Falou ao nobre povo da França, ·ct.,s
mascarando tôdas as provocações be
licosas e mostrando que a guerra não 
podia interess'ar nem aos ffancêses 
nem aos alemães Evidenciou que o 
conílito ia fazer sangrar todos os povos 
da terra. Por isso foi amado por sua 
gente, pelos democratas, pelos homens 
de cultura e de responsabilidade do 
mundo inteiro, sendo, porém, tam
bém profundamente odiado oelos 
chauvinistas, pelos falsos patriatas, 
por todos aqueles que, servindo às 
mnbições dos bru:dos imperialistas, que 
desejavam a guerra contra os inte
resses do povo, e terminou brutal
mente assassinado. 

Seu ezemplo é para todos os homens 
de boa vontade, para todos os homens 
honestos, para os trabalhadores de 
todo o mundo, para os democratas. 
pa.ra os patriotas sinceros, mais do 
que simples exemplo: um penhor de 
:responsabilidade. 

Em nossos dias, no instante em 
que a Conferência. da Paz procura es
tabelecer os deveres daqueles que ar
rastaram a humanidade a uma guerra 
e deram tantos prejuízos aos povos. 
neste momento em que se procure. 
garantir uma paz duradoura para as 
Nações, ne;;~e instante, Senhores, no
vamente, os provocadores de guerras 
procuram dividir os povos, com o pro
põsito de arrastá-los a outra con
tenda sangrenta, tentando desmora
lizar a obra da paz, a figura de Ja ures 
se agiganta e seus exemplos exigem 
de todos nõs democratas, de todos os 
homens honestos dos vários quadran
tes da terra, esfôrço pertinaz, d~s
mascarando os insufladores de guerra. 
a fim de que, se obtenha para a hu
manidade paz duradoura, que sirva 
ao trabalho de construção da demo
cracia e do progresso, indispensá'!e! 
a tôdas as nações civilizadas. CJ;11uto 
bem; muito bem. Palmas. l 

O SR. PRESIDENTE- Os Senho
res que aprovam o requerimento, 
queiram levantar-se. <Pausa.) 

Está aprovado. 
O SR. RUI PALMEIRA- Senhor 

. Presidente, peço a palavra; pela or
dem. 

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

O SR. RUI PALMEIRA (•! <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, acabo de 
receber de Alagoas, do Presidente do 
Dite tório Municipal da U. D. N., em 
Põrto. de Pedras, o seguinte tere-
grama: 

"Primeira ·excursão alistamento 
eleitoral fui assaltado policia den
tro residência particular comer
ciante Artur Alves Silva Pôrto de 
Pedras e impedido prosseguir. 
Eleitorado sob pànico geral. ln
terventor Guedes Miranda decla
rou-me não .poder remed:ar situa
ção,-porque seus amigos não ou
v€m conselhos. !:tesolvido aban
donar propiredade agrícola, emi
grando Pernambuco, caso não 
·surjam providências reais. Tele
grafei General Dutra e Deputado 
M:l.ngabeira. Saudações. - .Tosé 
de Morais Mendonça". 

- Sr. Presidente, nós da bancada ude
nista de Alagoas temos nos mantido 
num silêncio discreto a respe:to da 

< * l - Não ! oi revisto pelo orado!'. 
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política do nosso Esta do. Não imp!i- . 
ca isto numa atitude de confonrusmo 
ou de resignação. Sentimos, apenas, 
que Alagoas vive em condi!i.ões e~pe
cialissimas e que seu caso tao del!ca
do exige de todos nós mU:.ta com
preensão. A esta altura, entretanto, 
somos obrigados a vir à tribuna tra
zn· o nosso protesto diante dê5se aten
tado às liberdades democráticas dos 
ala"oanos e, ao mesmo tempo, dizer 
queo se consideramos o Intervé::üor de 
Alagoas um homem digno, não pode
mos deixar de €stranhar que Sua Ex
celência não tenha fõ:.ça para impe
dir ou evitar que seus amigos com
orometam o seu passado de democra
ta. e ainda ma!s prejudiquem Oti es
forços pacifistas que são desenvolvidos 
no Brasil pelo Sr. Ministro da Guer
ra General Góes J\1:onteiro, c!e quem 
tainbém êles são amigos e que, afinal 
de contas, dirige a política do nosso 
Estado. 

Quero dirigir da tribuna, ao ladc 
do nosso protesto, um a pêlo ao In
terventor, para que contenha êsses 
seus amigos, os quais ainda não com-

··preenderam que já houve o 29 de ou
tubro e que devem enveredar por ou
tros rumos e integrar-se no espírito 
de compreensão e de pacificação da 
família alagoana. 

:e:sse a pêlo eu o dirijo ao Interven
ter da minha terra certo de que êle 
o atenderá e não deixará que o seu 
cassado democrático seja comprome
tido. 

O Sr. Góis Monteiro- Se V. Ex.a 
julga o Interventor de Alagôas un1 
homem digno, como de fato é, por
que acredita nas declarações do Sr. 
Jol!é M'Orais? 

O SR. RUI P.AL:MEIRA - Não 
tenho motivos para deixar de acre
ditar na palavra de um companheiro 
de lutas, que sempre esteve na de
fesa dos ideais demooráticos. Eu me 
renderei, porém, à evidência e modi
ficarei meu juizo se amanhã viessem 
cara aqui· as proves de que o Inter
ventor no meu Estado, fiel ao, seu 
passado democráti~o. evitou que os 
seus amigos o comprometessem e aten
tassem contra a liberdade dos alagoa
nos que não seguem a sua política. 

E' pro;cisc·, entretanto, Sr. Presidente, 
que fique aqui êsse nosso protesto, 
tão suave e até tão amigo, protesto 
que representa ao mesmo tem~o. um 
apêlo no sentido de que o Bras11 olhe 
para Alagoas e nos ajude a desmontar 
a máquina que o 29 de outubro des
graçadamente, não conseguiu desfazer 

para o bem da nossa terra. (Muito 
bem, muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE . - Vamos 
passar à matéria constante da Ordem 
do Dia. continúa em discussão o Re
querimento n.0 85, de 1946. Tem a 
palavra o Sr. Tavares d'Amaral, pri
meiro orador inscrito. 

O SR. TAVARES D' AMARAr, 
<L~ o seguinte discurso): Sr. Presi
dente. Srs. Constituintes: a repre
sentação do Parâna.~- num gesto que 
a dignüica e a eleva no conceito ;i<t 
gente paranaense ~ a honra nest:~. 
Assembléia - porque sempre nos 
honr:un e nobilitam as atitudes que 
desassombradamente· assunlimos pela 
reparação de uma injustiça, - des
fraldou, nesta Casa, a bandeira da 
reivindicação do seu Estado à terra 

--de_ que foi espoliado, à área com que 
contrThuilcpara a- formação do .. Ter~ 
ritório do Iguaçu. 

Santa Catarina foi, como o Paran.<i, 
vitima da mesma amputação; não 
podia. pois, faltar ao. debate que em 
plano tãc elevado soube colocar a 
bancada paranaense. 

Infelizmente, e- o digo com profun
do pesar e desapontamento, não posso 
tra:rer <:.o plenário, do nosso lado, êsse 
exemplo impressionante e magnüico 
de unidade que nos revelou a ban
cada da terra das araucárias. 

Em Santa Catar..na, o partido si
tuacionista não quis ou não pôde 
como o fizeram os representant.es da 
u. D. N .• tomar posição para a de
fesa da integridade territorial do Es
tado. 

Eis porque. ao assomar a esta tri
buna para defender a intangibilidade 
do sólo catarinense, deve-me ser per
mitido estranhar e, mais do que isso, 
lamentar, a atitude dos meus colegas 
catarinens~s que não souberam, co
mo os do Paraná, pôr de lado as di
vergências políticas para ver apenas. 
o alto interêsse da terrn em que nas
ceram. E' que não compreendo se 
possa, como ·catarinense, ficar indi
ferente q\lando se debatem, ante a 
Nação. problemas. que interessam fun
damental. vitalmente, ao nosso Esta-
do. · 

Acima do interêsse da terra "barri • 
ga-verde', só compreende e reconhe
ço um. o do Brasil; e quando êste não 
se a.presenta, como no caso da ex
t:nção do Territór!o do Iguaçú, P. 
obrigaç:lo dos catarinenses, seja qual 
fôr o partido a que pertençam, estar 
a postos para a defesa do patrimô-



-367-

nio que nos legaram nossos maiores. 
Tenho fé, porém, que os colegas do 

P. s. D. ào meu Estado, catarlnen
ses como nós outros, tendo pela ter
ra o mesmo devaneio, o mesmo afe
to, o mesmo reconhecimento, acabem 
compreendendo o seu dever e termi
nem formando ao nosso lado no bom 
combate, emprestando-nos a sua so
lidariedade nesta causa, que é tam
llém a de Santa Cã.tanna e que, vi
toriosa, virá desfazer um dos atos 
lllais iníquos da ditadura. 

Se me fôsse permitido dirigir-me 
em especial aos meus colegas de 
Santa Catarina numa exortação, eu 
lhes diria e lembraria apenas que o 
amor à sua gleba, é, por certo, o 
mais belo atributo da alma cata ri
nense e lhes pediria: não o desme · 
reçamos, não o maculemos. 

Depois dos estudos adnúráveis com 
que nos brindaram os colegas do Pa · 
:raná, proferidos com aquêle calor. 
com aquela convicção que sàmente 
J;)óem em nossos corações as causas 
justas, nada mais se precisaria acres
centar, nenhum argumento mais se
ria nece~rio produzir para dizer da 
legitimidade da nossa pretenção. Mas, 
o debate, como já. frisei, não se pode
:r.ia encerrar sem que se fizesse ou
Vir, ao menos, uma vez cataril1ense 
que._aqni viesse trazer à nobre cam
l:Janha ns razões que para a extinçã<J 
do Territó1io do Iguaçú militam tam
bém a favor do seu Estado. 

Antes, porém, de o demonstrar, 
quero res!)igar multo pela rama al
gumas considerações a respeito da 
criação de. Territórios, para afirmar 
de.<;de logo. que, embora favorável a 
uma nova div!são político-adminis
trativa do Brasil, .sou, em tese, ra
dicalmente co::1trário a que ela se im-
• eie com a criação de Territó1ios Fe
derais. 

Explico: sou favorável à redivisão 
territorial do Brasil. porque' a nln
guém oue almeje o seu progresso é 
lícito combatê-la. E' sabido que o 
maior fatcr do nosso atraso é a nos
sa extensão. Pais com a vastidão ter
ritorial do Brasil só pode ser admi
nistrado com proveito se dividido e 
rcclividido o seu território. 

Nossa história nos tem ensinado, e 
a · ob_se~va(,.ão dos i;r-nõmenos sociais, 
econonncos e políticos o comprovam, 
que o ncs~o progresso só é possivel
com o m~dmo de dc&:entralização. 

A morosidade do nosso desenvolvi
mento, no lll1Pério, fof fruto exclu-

sivo da. ~-€T.~.tralização; assim conlo n 
surto, c;:~ se verificou na Repúblk:~, 
é de se 2trilluir à sua tendênci-t dc~
cent.rali;:2.õ.ora. Quando o Estado No
vo, esqn"-cit'.o dêsses ensinamentos, re
tornou :::. centralização na sua f01m:1 
absclut~, 1·egistrou-se o regresso cu}Js 
efeitos ~gora sofremos. 

A div~ão política do Brasil, é, ev\
denten~';nte, arcaica, eis que assenta 
as suas ::-aizes na primitiva divisi.i.;J 
do Brc:,.-il-colõnia, quando a civiliz.'l
çãc se (·~ter.àia apena& pela orla mn, ... 
ritima. e o interior era ainda um:!. 
grande ;:ncógnita. Mas, não conce
bo que ~e inicie a redi'i!são g;~o-po
litica ()O País, com entidadt>s cuj:ts 
;:JOpuJa~.see são subtraídas ao exerci
cio do "~".1 cii:.:eito mais sagrado 
o de i>;t~l·ferir na vida politica <h 
·Nação, c de eleger cs seus govern3.1\
tes. 

A criação de Territórios Feder:J is 
implica :na .nomeaçful de sua adrn;
nistraç;~o. pelo Governo Federal, ·t-o 
que o interventor c, portanto, mand~
tário dtreto e se processa por um :>.t,) 
de "impenum" do Poder Central. cn 
desrespe!to flagrante ao regime f,_ 
derativo :;ue assegura a autonomla 
dos Es::..-,cos-membros. 

A prc;·aleccr a doutrina consagra
da no Doõcreto 5.812, de 13 de seteln
I:Jro de i943, veremos pouco a pouco 
retalhad>Js os nossos Estados - hOJe 
um, :>.mar..hã outro e com cada d€:;
roembr:::n!õnto uma porção do Bra·:.il 
~eria arr:.ncada à sua vida democr:i,

. tica, m;m atentado à própria fedcr:.
ção. E o prestígio dos Estados aut<.:'
nomos q'.ie !izeram, afinal cre cont: •. -:. 
a grantl~za do Brasil, pelo seu enfr-.:.
quecimel~to p<J.ulatino, acabc:.ria de'a
parecenào, superados politicamente 
pelos Territórios . 

Eis, S::-. Presidente, porque euu 
contra r. cria~ão eles Territórios cmno 
ponto tle partida para uma redivis;;,.., 
do terri~.;'rio brasileiro. 

Faça.mcs nova divisão geo-politlc::t 
do P..tis. pela divisão. principalment.o: 
àos gn<~~'c-s Estados, para os quais a 
vas:idãc· ;i o er>..1pecill1o número um 
ao seu p:·ogresso. 1\:!::ts criemos outtQ:.:. 
Estndos :n:tõnomos. e não mel:'"' 
departn:::<:ntos administrativos d"' 
Un!:lo. <::<e só servem p:u·a a form"
ção ctc :-:-}!garquias, ·;erdadeiros scr·
vec!ouros dos dinheiros públlcvs, apli
cados n:~;is em beneficio dos afill1n·· 
dos pol~t:·:os do que no da reg!fio qnc 
devem de~envcl>"er. 

O Sr. Gomi Jrinicw - Tant<> o que 
V. Ex." .i'!i:l é verdade que os gove.r~ 



-a68-

nadores dos Territõrioo vão para lá 
sem programa algum, a não ser o 
de colocar oo afilhados. 

O SR. TAVARES D'AMARAL -
Muito obrigado a V. EK. a. 

O Sr. Hugo Carneiro - Contra
~:iando o aparte que o nobre Depu
tato Gemi Júnior acaba de dar. re
porto-me ao Rela.tóric> do Governa
dor do Amapá, documento eloqüen
tíssimo, por onde se verifica que 
~quela região, sob o regime terri
torial, em três anos produziu mais 
do que nos quarenta anos em que 
esteve sujeita ao Govêrno do Estado 
do Pará. Aliá.s, os representantes 
paraenses tiveram a nobreza cívica 
de d&elarar aqui que o Estado não 
tinha capacidade financeira para 
levar à região o progresso que hoje 
ali se .registra. . 

O Sr. Gomi Júnior - Pode ser 
que V. Ex.a tenha razão quanto ao 
Amapá, mas · é certo que nunca a 
terá referentemente ao Território do 
Iguaçu. · 

o Sr. Hugo Carneiro - Respon
dendo ao segundo apa.l'te do Sr. 
Gomi Júruor, inf'>l'lllC· que, ainda 
ontem. recebi documentação do Ter
ritório do Iguaçu, em que o Gover" 
-nador, relatan-do os melhol'amentos 
ali introduzidos, mostra ·que os seus 
principais auxilis.res foram escolhidos 
'Orécisamente entre os filhoo do Pa
raná. Isso demonstra não ser exatl\. 
a alegação de oligarquia, com que a 
critica classiiica a administ.ração do 
Governador Frederico Trota, que -
repito mais uma vez - só conheçc 
por tê-lo avistado, uma úniea vez, 
no Ministério da Justiça. Os do
cumentos que lerei amanhã respon
derão ao Deputado Gomi J'llnior, ci
tando não só a. série de melhoramen
tos introduzidos no Temtório do 
Iguaçu pelo Governador, como · mos
trando que- a quase totalidade dos 
seus aUXiliares, exceçã.o de dois ou 
três, foram e.colhi.dos dentre os pró-
prios parana.enses. . . 

o Sr. Gomi Júnior - Estranho a 
oertinácia com que o iluStre "Minis
tro dos . Territórios" defende o do 
Iguaçu ... · 

O Sr.- Hugo Carneiro - AgTade
de;:ldo a V. Ex." ... 

o Sr. Gemi Jún;or - Mais estra
nhável. entretanto, seria se o Sr. 
Trota, recebendo 41 mil contos por 
a.."lo, nada flzes.se no Território. 

O Sr. Hugo Carn.eiTO - V. Ex. • 
estranha, talvez, que eu, catno repre-

sentante do Território do Acre, ve
nha aqui defende!', sem cor politlca, 
não visando pessoas, uma tese pela 
qual me venho 'batendo e pua que 
peço a atenção dos Srs. ConstitUin
tes. 
·O Sr. Gomi Júníor - V. Ex.a :não 

conhece o Território do Iguaçu. 
Nunca foi lá. 

O Sr. Hugo Carneiro - V. Ex. a 
não pode fazer monopólio disso. Co
nheço o Território através dos llvros 
e estudos e estou ·procurando cada 
vez penetrar mais no assunto. E. i:t 
medida que me adianto, maior é a 
minha tristeza pelo descaso em que 
vivia aquela região e centenas de 
brasile~ros ali residentes. 

O Sr. Gomi Júnior - Desejaria 
saber - e não veja nlsso malicla nem 
mau juizo - quanto o Govêrno Pe
deral:--ntver-teu no Território do Acre 
e se valeu a pena essa lnversâo. · 
Mui-to embora V. Ex. a tivesse dei
xado o rastro de sua passagem pelo 
govêrno, estou certo de que não no
meou uma só pessoa de sua fa.milia 
para a adt:únistração do Território. 

O SR. PRESIDENTE - Atençéo! 
Está com a palavra o Sr. Tavares 
d'Amaral. 

O Sr. Hugo ·Carneiro - Divido em 
dois o aparte do nobre Deputado 
Gomi Júnic:r. 

Primeiramente, verifi-co que s. 
Ex.a desconhece por completo qual 
seja o progresso do Acre. Aliás, o 
Acre não deve ser comparado a ou
tros Estados da União. Seria mais 
equitativo se comparasse a Territó
rio em causa com as cir-cunscri">ões 
dos países lindeiros, como o Peru. 
a Bolívia, que com êle se defrontam. 
E o meu colega poderia então ob
servar que a administração brasileira. 
em nada ficaria a invejar às dem.a.is. 
porquanw não se de1•e encarar sô
mente o aspecto econômico :ma.! 
também a obra de saneamento e de 
instrução que ali tem desenvolVido 
a administração pública federal. · Du
rante a minha administração, o 
Acre atingiu o 5. 0 lugar na Fed~::ra
ção, relativamente i de:JSidade de PCI
pulaçãc. Peço pe:rmissS.o para de
clarar que S. Ex. • está se referindo 
ao Acre ~o:m completo des-conheci
mento de causa.. 

O S&. PRESIDENTE - Atenção! 
Está com a pnlavra o Sr. Tav:ues 
d'Amaral. 
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O SR. TAVARES D'AMARAL -
Respondendo ao .aparte do nobre 
Deputa-do, devo dizer que, na reali
dade, há alguns Estados, principai
mente os grandes, grandes em es
tensão, que não se encontram em &i
tuação econõmica de dar ampará igual 
a todos os recantos do seu território; 
mas devo afirmar também que. se o 
Go;·êmo Federal os tivesse aquinhoa
do com as somas que agora invert-e 
nos Territórios, não teria necessidade 
da criação destes, para o saneamento 
das respectivas zonas. 

O Sr. DoU>r de Andrade- O argu
mento é irrespondivel. 

O Sr. Lino Machado - Esta é a me
lhor argumentação do orador. 

O Sr . ..Hugo Carneiro - Respondem 
ao argumento do orador os govêrnos 
dos países mais a.cliantados do que o 
nosso: Ingl~terra, França, Alemanha, 
~tadÇ>s Um dos, todos os quais. pa m 
nao f1car na situacão em que se en
contram Itália e China, adotaram di
visão territorial mrlis consentãnea ll. 
proporção de suas necessidades. 

O SR. TAVARES D'AMARAL 
Não há dúvida, quanto à divisão ter
ritorial. Já expus a minha tese. Acho 
necessária a divisão territorial do 
Brasil, mas sou contra a oue se a 
inicie pela criação de Terrftórios. e 
já dei aqul as razões do meu ponto 
de >ista. 

O Sr. Dolor ele Andrade - Deveria 
obedecer a Ulll plano científico a ':'e
divisão territorial. 

O SR. TAVARES D'AMARAL -
Aliás. permita o nobre colega que ihe 
diga: o Território do Acre. no meu 
modo de ver, é o maior argumento 
contra os T-erritórios. norque. exis
tindo há quarenta anos: .. 

O !"r. Hu.go Carneiro - V. Ex.a n?. o 
conheça o .. -tere. 

O SR. TAVARES D'M-I:ARAL -:::
... ainda não atingiu Ulll índice de 
desenvolvimento capaz de autorizar a 
sua transformação em Estado da Fe,
deração. 

O Sr. Hugo Carneiro - Ai está o 
engano de V. Ex.a: traçou paralelo 
entre o progresso ae uma região lon
gínqua como o Território c!o Acre e · 
outras de acesso facílimo, como P:>" 
exemplo. as do Iguaçú e Paraná: ds 
o érro de V. Ex. a. _ 

O Sr. Gomi Júnior - Dai não ver 
eu razão para se criarem Territórios. 

O SR. TAV~ D'AMARAL -
E' esta a finalidade visada com a 
criação do Território: fomentar-lhe 

o pl·ogresso para que, atingindo deter
minado grau, possa transformar-se o:;1 
Estado da União, com se tem \'Crifi
cado nos Estados Unidos. 

O Sr. Hugo Carneiro - Aliás, !lá 
um ponto diferencial, que C:eve ser 
aqui acentuado, entre os Territórios 
do Iguaçú e do Acre. 

O SR. TAVARES D'AMARAL -· 
Não há dúvida; frizá-lo-ei ao ui. 

O Sr. Hugo Carneiro - Em tôd~. n. 
extensão do A<:re, só se fala a Jingu:l. 
portuguesa - ou a brasileira, como 
querem alguns; ali' só corre dinh~tro 
brasile1ro. e tõdas as organizações são 
nordestinas, i~ to é, genuinamente om
sileiras. 

O Sr. Gomi Júmor - Como tam
bém são as do Território do Iguaçú. 

O Sr. Hugo Carneiro- V. Ex.". in
felizmente, não pode valer-se do m.,s
mo argumento; porque, segundo .larlos 
seguros. matemáticos. document.'ldo~. 
que aqui apresentei, no Iguaçú ~s 
grandes orga.niza~ões ou são arg~;n~l
nas. ou ameri<:anas! só não são or.J
sileiras. 

O Sr. Gemi Júnior - Ja se fi.-ccu 
a percentagem. de estrangeiros no rer
ritório elo Iguaçú: é de lS %. 

O SR. TAVARES D'AMARAL -·· 
Elucidei e'U aparte essa questão O 
fato de se falarem várias línguas '11ns 
zo:1as lindeiras e de circular aí tanto 
a :noeda nacional como a moeda d11s 
países confinantes é fenõmenQ '!ll~ 
V. Ex. a verifica em todos os 'J<ü<•·s 
do mundo. · 

O Sr. Erastu Gaertner - Só e·-' pri
me o desenvolvimento dessas zonas. 

O Sr. llugo Carneiro - E' triste e 
impatriótico semelhante desenvol·;i
mento. em que a ·moeda nacional fie?. 
relegada a plano inf~rior. 

O SR. TAVARES D'A:\fARAI:. -
Trata-se de exemplo que se coll1e r.m 
todos os países do mundo. E' lei ~o .. 
mesinha que a moeda boa ex>:>elc .1. 
moeda má. A nossa moeda, · s<?n':r> 
mais fra.ca. a utomàticamente de>'P.ri'• 
ser expelida . Aliás. éste não pode s<·r 
argumento pa.ra criz.ção de Territó
rios. porque. a preYalecer. o Es~aclo 
do Rio Grande do Sul deveria t,t:r 
sido convertido em um só Territórt.o, 
visto como em tõda a zona da fron
teira se fala tanto castelhano como 
português. 

O Sr. Erasto Gaertner - O desen
volvimento das regiões de frontein 
tem de implicar, necessà.riament.e. n:> 
intercâmbio com o estrangeiro. 

O SR. TAVARES D'A.'VIARAL -· 
Evidente. 
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O Sr. Hugo Carneiro - Ir.rercám
bio, sim; màs exclusividade, não. · 

O SR. TAVARES D'.ALURAL -
Nunca houve exclusividade. Vou "r•J
V-11' isso, depois, a V. Ex.~. E' só ter 
L!m pouco de paciência palC'. espera r. 

O Sr. Hugo Carneiro - P:·ovarei 
o contrário. 

O SR. TAVARES D'Al.::..e.R.'ll. -
Como argumento ao que hii. pouco 
li, devo cita-r aqui opini:l.o p~oferida 
na Mesa Redonda da qual \.'. Ex.n fêz 
parte. z 

O Sr. Hugo Carneiro - V. Ex.~ 
está enganado. Não fiz parte da 
Mesa Redonda. Conheço suas conclu
sões. mas dela não particip~l. 

O Sr. Gonti Júnior - Pat·tlcipei e 
c;onhcço. 

O SR. TAVARES D'.AL.'U-.RAL" -
Di>' um dos participantes: 

"Um argumento cont~J. os Ter
ritórios, e que não foi ~;Jresen
tado aqui, é o da impro!Jidade ou 
inépcia. senão as duos causas 
reur.idas. do~ administ:·ad.o:·es ... 

E' uma realidade e disso 1:.~ excm
. !Jlos eloqüentes. 

(Continuando> 

Nâ'o esqueçamos Senhor.;.; consti
tuintes. que a criacão de ·:.et·ritõrio, 
)Jor ato imperium do govêrno central 
:rJilo co:rresponde à ·tradição constitu
cional brasileira; foi no;:iãade im
('lantada no Brasil :pela ditadura es
ta dono vista no velho e sel!'.:;!l'e novo 
~·.(ã do divet et imperat que na Cons
t.it.uição de 1937 se mascar.n,; com o 
"int.erê::;se da defesa nacional". 

Desconheço. em outros p:;!.;:es, a 
::>•loçã-o dêste sistema de criar territó
l"ios. quer para a salvaguarda da de
fr,óa nacional, quer para fo:nentar o 
dcsen\'Olvimcnt.o desta ou d?.·:t'.:eia re
g!ão. 

O Sr. Hugo Carneiro - Ai estão os 
Territórios do Alaska e c!.o Hawai, 
t.•.~rtencentes aos Estados Unidos. 

O SR. T;\VARES DO A:,:E:.RAL -
Chegarei lá. 

Os exemplos apontados, á:;.; Esta
ao~ Unidos e da Repúbl!c:c Arg~nti
n1. não colhem para o caso, porque 
se rcferenl, sempre. à porção de ter
rit6rios que originàri:lmentc 1'!.5.0 se 
inr.:o:-poravo. ao patrimônio do. Na
ç:\o. 

E esta é a r:rande difcr.:np. 
A politica dos Território.> se im

ch>U na América do Norte. quando 
:v. conquistas ianques a.nexl.::~m ao 

património nacional terras perten
centes à França e à Espanha. E 
hoje só constituem Territórios Fede
rais na República irmã aquelas ter
ras que não estão dentro da área. 
que constitui, no continente, a Re
pública dos Estados Unidos da Amé
rica do Norte. 

o Sr. Erasto Gaertner - Muito 
bem. 

O Sr. Hugo Carneiro - V. Ex ... 
sabe qual tem sido. ne~te particular. 
a ori;mtação po!ítico-::.dnúnistrativa 
do México? Tem sido ]:ura e rigoro
samente a da criação dos Territórios, 
para conversão posterior em Esta
dos. 

O SR. TAVARES DO AMARAL
A dos Estados Unidos ::-.ão tem sido 
essa. 

o Sr. Hugo Carneiro - A mesma 
orientação foi seguida pela República 
Argentina, do que é exemplo o Ter
ritõfnJ· de- Missiones. em frente ao 
do Iguaçú. 

O SR. TAVARES DO 'AMARAL -
O Território de Missiones, fronteiro 
ao do Iguaçú, sabe V. Ex.• tã.o bem 
quanto eu, foi região litigiosa. Tra
ta -se do primeiro litígio sério que 
teve o govêrno da República, em 91. 

O Sr. Hugo Carneiro - Permita
me fazEr t:ma declaração. Não tenho 
motivos para hostilizar nem ao Pa
raná, cujo adiantamento reconheço e 
admiro ... 

O Sr. Gomi Júnior - E' interes
sante esta sua declaração! 

O Sr. Hugo Carneiro - . . . nem a 
Santa Catarina, a cujo progresso in
dustrial bato palmas. Apenas defen- · 
do uma tese. Estou sinceramente con
vencido de que a dhisi!o territorial é 
que consulta aos interêsses do meu 
Pais. No particular. não quero sa
ber se o meu Estad:>, com o desmem
bramento do Território do Amapá, 
foi ou não sacrificado em sua exten
são tel'l'itorial. Repetirei, aqui, pa
lavras proféticas e patrióticas do Vis
conde do Uruguai, Marquês do Para
ná: "Se interessa, se é para o bem 
da nação, pouco se me dá - dizia 
o glorioso estadista mineiro - que 
Mi_nas seja dividida em duas ou 
trés provincias". :S:Ste é o ponto de 
vista brasileiro em que me coloco. 

O Sr. Erasto Gaertner - Retalhar 
Estados pequenos não pode ser do 
interêsse ou do beneficio da Na-
ção. · 

O Sr. GZicério Alve.ç - Há dias 
foi assinado grande plano d;, melho
ramentos do Território do Iguaçú, no 
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Ministério da Justiça. E' uma série 
de medidas que pode beneficiar aque
le Territó.io, o qual não as · logrou 
quando incorporado aos antigos Es
t.ados. 

O SR. TAVA..~ES D'AMARAL -;
Se a União tlvssse amparado o Estaao 
para fomentar o chamado J:)rogresso 

.. daquela zona, 'la veria necessídade de 
constituir o Território. ?or que não 
ajudou antes a região? Se a União 
achava que isso ,n.eressava à defesa 
e à própria conveniência do pais, . de
veria ter providP.nc~ado nesse sent1do. 
Não haveria, assim, necessidade de 
segregar parte da população à vida 
democrãtica do P&.is. 

O Sr. G!icério A~ves - v. Ex.• tem 
razão em pleitear a volta do Territó
rio do Iguaçú aos antigos Estados, 
desde que êstes o beneficiem da mes
ma maneira po:.: que o está fazendo 
a União. 

O Sr. Gomi Júnior. - Permita Vos
sa Ex.• uma explicação: é que, cada 
vez que o Estado do Paraná preten~ 
deu construir ~stradas, quer de f"rro, 
quer de rodage:n, n&. zona fronteiriça. 
o Govêrno Federal não o permitiu. E 
não o permitiu •J!l(!Uêle tempo por 
uma questão de ~stratégia. Achava. 
q~ a zona from;eirlça devia ficar in
cul~a. que a selV:J. devia ser o "tam
pão" para possibilidades de defesa. · 
Hoje, entretanto, ~ada justifica que 
e= selva seja motivo para evitar a 
entrada ou Invasão de p(tís estran
ge:ro. 

O Sr. Pereira rta Silva - Nada jus
tifica a providência O Brasil é um 
todo composto de Estados. dentro dos 
quais a Federação pode manter todos 
seus serviços. Essa é a tese que ve
nho defendendo, Jesde principio. 

(Trocam-se diversos apartes. O 
Sr. Presidente, fazendo soar os 
tímpanos, reclama novamente 
atenção). 

O SR. TAVARES DAMARAL -
Pe:-mitam os nobres aparteantes que 
CO)ltinue. 

Como se vê, .a Iun\;ão do TerritóriO 
f<>•. sempre, a de mtegrar na comu
nhão de um paiS, área que pertencera 

_ a outra nação 'l:sse foi .J principiO 
aceito quando da C'ríação do Territó
·rio do Acre, e ,ze,erá ter ;ic.o p..-'l.u
ca.do quando recebemos o A-mapá. 

Essa foi tambêm 3 regra que m,uto 
ac.-rtadamente oe fixou na Constittü
ção de 34, cujo zrt. 16 assim estabe
lec:a: 

"Além do Acre, constituirão cer
ritórios naci:Jnais outros aue ve
nham a pertencer à Uniao. por 
qualquer títuio legitimo". 

Só assim compreendo a 'Jnião como 
possuidora de terntório sujeito à sua 
administração direta. Posso pois. ~er
rnínar estas rápic!&.s consirlerações. sô
bre a criação d~ Territónos, com as 
conclusões apres~ntadas à "Mesa Re
donda" pelo Tenente Coronel Altami
rano Nunês: 

1.0 So:.I radicalmente fav<Jrá
vel a um plano de redivisão do 
Brasil em muitas e muitas unina· 
des, para se poder levar ao inte
rior, ainda em pleno abandono, os 
recursos que a civilização propi
cia sob tôdas as modalidades. 

2.0 Sou .:ontrárlo, em principio. 
à existência Clêsses territórios fe
derais, ou à conservação dêles, nP. 
modalidade t'rn que foram plan-"
jados, decre~daos e estão vivendo. 

O Sr. Hugo Carneiro V. Ex.• 
acaba de citar &. opinião do Tenente 
Coronel Altamlr:mo. Devia citar us 
colegas de S. S. . .. 

O SR. TAVAt=:.ES D'AMARAL -
Vou fazê-lo. 

O Sr. Hugo CClrneiro - . . . que ah 
estiveram presentes - general Juarez 
Távora Coronel Inãcio José Veríssu.no 
e Coron~l Djalma Dias Ribeiro e qu~> 
defendiam ponto de vista diametral
mente oposto ..ao do militar que Voss!l 
Ex.a citou. 

Como advogado, habituei-me a pe
sar sempre os prós e os contras. 

O SR. TAVARES d.AMARAL
<Lendo) "Esta é uma opinião indivi
dual e dela sei que muitos discordam. 
Certo é porém, que. mesmo nas hastes 
contrárias, mesmo entre aquêles que 
aceitam a criação de te:ritórios como 
u m.início para uma nova divisão polí
tica do Brasil, há convencidos de qul?, 
quanto ao Território ·do Iguaçú, ne
nhum fato se aponta capaz de lhe 
justificar a criação. Inúmeras são es
sas opiniões. 
- Apontemos algumas delas, expent!l 
das na "Mesa Redonda" organiza<ia 
pelo grande e conceituado órgão d<" 
publicidade - n Jornal: 

A do Coronel.Inacio José Verissmr~~ 
"0 Dr. Munhoz apresentou rs .. 

zoes que co:l.~ldt!ro muito resod
táveis, muito Interessantes. au .. 
nos levam a crer que o problt'-m'l. 
comporta, no seu caso. exam-:: 
mais particul~tr" . 
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A do nosso pre-.:Ja=o colega Deputad':l 
Agostinho Monteiro: 

"Impressionaram-me, entrehn
to, as razõ~s 2~uzidas pelos nosso~ 
distintos ~ompanheiros do Para
ná. ·As aleg~ões do Paraná cala
ram profun-damente ea:n meu es
pirito. Prec1s..~os encontrar •.un:. 
solução feliZ para o caso da ~na
ção do Território do Igua.çú". 

o próprio :::oronel . Juarez Távcra 
reconhece que os Estftdos do Paraná 
e de Santa 'Jat.J.rin&. fora!%!- V:~~ima.s 
até certo ponto, de uma mqmdade. 

o Sr. Gomi Júnior - Foi a ex
pressão dêle. 

O SR. TAVARES D'AMARAL -
São palavras w:nua1s. <Lendo>: Se
nhor Presidente E, nesta Casa naa 
foram poucos os que se manüestaTam 
no mesmõ sentido. 

A razão é óbVia. E' que os motivos 
com que se llode JUStifi~ar t~v~:>. _a 
criação dos demais Territónos nao ~ao 
de ser invocados, de modo algum. 
quando se trata do Território :1 ~ 
Iguaçú. 

Um dos argmnentos apontadc.s a 
favor dos Terr!té'ri(IS é a necessi<ladt: 
de· serem dividirtas as gra11des ár~as 
que integram c patrimi?J?-lO de <:er'.os 
Estados. pela ;:mposs!b1!ídade e.:;:onó · 
mica, em que se acham, .:le desenvol
ver essas ex~ens2s zonas quase das .. 

· abitadas e sem u menos ~·estigio <'Í" 
civilização; ()Utro é que :1á necestii
dade de maior Equilíbrio na dívi3ão 
geo-política do Brasil. 

Os Estados, acham os técnicos. oe
veriam ter nunc.'l menos -de 250.00f• 

· km2 c nunca m:ns de 350 000 km2 
Essa opinião Justificam-na apontá.'l
do-nos o exempto dos Est:1dos Unidos. 
on~e mais oú nlf'lJOS 70% ios Estado~ 
tém essas áreas; " ainda. com o :jUe 
vemos na Inglaterra, na F-rança ~te 

Cito, entre nos, como um dos b'3.ta
lhadores dessa divisão. Teixeira dP 
Freitas. 

Ora. o Iguaç'i !O! prec!samente '3.r
rancado de <iois Estados que. Junt<Js, 
estariam enquadrados nos moldes 
precónizados poJ: Teixeira de F'rei
tll.S. Santa ca.tarina e um dos 
Estados ~uenos da Federacão. 
Tinha, antigamente, 

O S1·. Hugo Carneiro - V. Ex". dá 
licença para úm aparte? <Assentimen
to do orador) . v. Ex4 • poderia infor
mar à. Constituinte quantas vêzes os 
governantes -de Santa Catarina visi
taram Xapecó, nos últ!lnos dez anos? 

O SR.. TAVARES D'.AMARAL -
Também me lembrei disso. 

O ·Sr. Hugo Carneiro~ Entretan
to, posso informar a V. Ex". que tódas. 
as cidades que constituem, hoje, o 
Território do Iguaçu, foram cruzadas, 
quatro ou cinco vezes, pelos governa.
dores nomeados de 43 para cá. , 

O Sr. Gomi Júnior - Se êles mo
ravam lá!... V. Ex". queria que éles 
governassem residindo aquí na Ca
pital? 

O SR. TAV.ARES D'AMARAL (len
do) - Tinha antiguamente, - dizia. 
eu - depoiS de liqUidado ~-litigio que 
1nanteve com o Paraná. a respeito do 
"Contestado", uma área de 94.998 
km2. Agora possui, apenas 80.596 km2. 
Perdeu, portanto, 15,2% da sua supet"-
fjcie. · 

Não se compreencle, é lógico, que se 
inicie a experiência dos territórios, 
justamente com dois Estados que nãt> 
tinham área supérflua para dividi!'. 

Os demais.JJontos em que se quer 
apoiar a politfc·â- territorial -da·· dita- . 
dura. como veremos a seguir, não co
lhem, também, para o Iguaçu. Nos 
constituímos. neste assunto, "vinho de 
outra pipa." · 

o decreto que deu nascimento ao 
Território do Iguaçu, não traZia as 
:ra?.ões que levaram o Gcvêrno a cri!!.
lo. O seu criador. em discurso proferi
do em 1945. ~pllcou que "a criação 
do;; territórios fronteiriços nas zon!IS' 
cr.lindeira e de população esparsa 
deve ser considerada, por Isso, medida 
elementar de fortalecimento político 
e economico. O programa de organi
zação e desenvolvimento dêsses terri-. 
torios resume-se em poucas palavras: 
sanear, educar e povoar." 

Sob ésses três aspectos já. foi dis
secado o assunto, ao estudarem os 
meus colegas o Território do Iguaçu,\ 
com referência ao Paraná. F.riZemo-!o, 
agora, com relação a Santa Catarina.. 
E' comecemos pela última das razões 
apontadas, a que diz respeito ao po
voamento. 

Um dos motivos com que se preten
de ju;:,tificar a criaçt:o dos últimos ter
ritórios é o da escassa população que 
mantinham as zonas lindeiras 1:1esane
xadas para sua rormação. 

Peço a atenção do nobre colega para. 
o que agora vou referir a respeito de 
Xapecó. 

o Sr. Hugo Carneiro - Ouço Vos
sa Excelência com a maior aten1:ão 
e o maior prazer. Mas ésse não !oi o 
motivo alegado. 

O SR. TAVARES D'.AMARAL 
Foi. 
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O Sr. Hugo Carnetro - Não ale
guei ês:;e motivo. 

O SR. TAVARES D'AMARAL -
O Presidente Getúlio -.:Vargas, Justüi
cando a criação dos territórios ale-
gou-o. · 

<lendo> "Se êsse argumento não 
prevalecesse em relação à parte de
sarrexada do Paraná, com muito menos 
razão se aplica · à. desmembrada de 
Santa Catarina. Como se satJe, a nos
sa contribuio;ão para a formação do 
Território do Iguaçu, foi o município 
de Xapecó, o mais florescente do oeste 
ca tartnense. 

Havendo contribuído com 14.402 
km2. para a constituição do territó
!io em aprêço, vale dizer, com 15.2% 
011 sua superfície, concorr-eu o Estado 
de Santa Catarina com 44.327 habi
tantes para a população do Iguaçu. 
isto é, com uma cifra que representa 
3.8% da população catartnense e quase 
50% da população do Território, que 
é de 96.848 almas. A densidade de 
população no município catarinense 
era, pois, de 3.08 habitantes por qui-
lõmet:.-os quadraao. · 

Essa população se espalhava, preci
:<amente. por tõda a zona rural de 
Xapecó, município fartamente coloni-
7.ado, na proporção seguinte: zona. 
urbana - 2. 729: zona. suburbana -
1.399; e zona rural- 40.199 habitan-
t-e». . 

O Sr. Hugo Carneiro - O nobré 
peduta.do Dolor de Andrade· está per
guntando a V. Excia., ~or meu inter
médio, se a maior parte dessa popu
lação é ou não estrangeira. 

O SR. TAVARE.S D'AMARAL -
RespondD já. 

(Lendo) "A população urbana e su
burban.a se distribui entre a ci"dade. as 
vilas e os lugarejos que constituem os 
centros doo vários núcleos coloniais do 
município. Ci·tarei aqui os mais impor
ta-nte: xanxerê, Xapecó, Pasoo Bor
ma.nn. Faxinal do Tigre, São C:trlos, 
Palmitos. Passarinho, Mondahi, rta!J)i
ranga., Vila Oeste, Dionl.sio Cerqueira 
e outros menores. 

Tôda a região foi povoad-a e coloni
zada por iniciath:a do Gavi!rno cata
rinense. com elementos, na. sua trul.io
Iia vindos do Rio Grande do Sul, das 
colõnias lá exist-entes. A população é, 
porl1an.to, na sua absolUJta Illlllo:r!a ge
nUinament-e brasileira. lsso posso pro
var por a mais b com os dados que 
com tanta presteza e boa vontade me 
íomm fornecidos pelo Instituto Bra
~ de Geogrn;fia. e Estatíst:!ca. Ve
jamos: 

Dos 44.327 habitant-es do mun1cipio 
de X!IIPecó, 42. 717 são bra.silei"ros na-
tos. . . . . 

O Sr. Dolor de Andrade - E' um 
esclarecimento importantíssimo. 

O Sr. Hugo Carneiro- Há telegra
mas subJOOritos por . num&~CSíssimos 
moradores de X"81peeó, a-plaudindo o 
de&men:ibra.mento da cidade pa:ra cons
tituir o Ter!itõ!io d-e Iguaçu. Portan
to. em oposição a V. Excia. esta gran
de parte da população de Xa;pecó. e 
se V. Excia. quiser a prova eXibirei o 
Diário da Assembléia. 

O SR. PRE.SIDENTE - Atenção: 
Rogo oos nobres Representant-es que 
restrinjam seus apartes, pois está findo 
o tempo de que dispõe o oo-ador. 

O SR. TAVARES D'AMARAL -
Diria eu, Sr. Presidente, que, dos 
44.327 habitantes de ~pecó. 42.717 
são brasileiros natos; 141 brasileiros 
na turúizaJdos; 8 de nacionalidade i"g
noraãa; e apenas 1.461 estrangeiros de 
várias origens, já radica'lios, porém, à 
terra para cujo progresso vinham con
tribuindo pelo seu esfôrço e pelo seu 
trabalho. O argumento da necessida- -
de de povoamento não colhe, ;JOis, 
ts.mbém para o muni~ipio catarinen
se. 

Vamos. agora, ao fator educaclan.a.l. 
Este ê. em tratando do meu EstM!o, 
simplesmente ridículo. E' conhf=Cido 
que, em matéri-a de educação, santa. 
Catarina ocupa o primeiro plano no 
Brasil. Ainda no dia 19 deste, assis
tindo, no Ministério da Educacão. à 
entrega de 50 escolas ao meu Êst~·do, 
tive a satisfação de ouvir do Sr. Mi
nistro que, em questão de ens!no 
ocupamos o primeiro lugar no Pais. 
Em nenhum outro Estado é tão peque
no o número de cr1•anç-as em idade es
colar sem a. possibilidade de freqüên
cta por falta de estabelecimento de 
enslno. 

Xapecó não fugia a regra. Só o n~u
nicipio apllca va. para a difusão do 
enslno primãno em seu terrlõbrio 
quanti-a equivalente a. 21,62% de sua. 
renda, segundo se colhe no Rela.tó!io 
da Interventoria ca.tartnense de 1942 
afora a contribuição do Est-ado. Ni. 
distlihuição de suas despesas orça
mentárias. figurava em segundo lu-
gar ·a verba destinada à lllanuten~ão 
e diiusão do cnsi:!lo. -

Assim é que. ao ser desmembrado, 
POSSuía Xapecó, em f1.mcionameuto 2 
estabelecimentos de ensino infantil 
(jardins de infância) ; 80 escolas de 
ensino fundamental comum e uma es-
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cola complementar, num total de 83 
unidades, abrigando 3.007 crianças. 
Desejeria, realmente, saber quantas 
escolas criou o govêrno territorial nes
ses três anos de existência do Territó
rio. Segundo me consta, 3 nas zo
nas f:ronteiriças com a Argentina e o~; 
Paraguai cujos estabelecimentos na 
ãlrea ccmfrontante eram superiores aos 
nossos, trazendo como resultado a 
evasão das nossas crianças para o lado 
~n.tino e mesmo paraguaic>. As es
cc>las não se situam, nc> entanto, no 
muni-cipic> de Xa~ó. 

No que respeita ao saneamento, o 
motivo apontaJdo não é m.al5 do que 
uma frase, sem expressão cc>ncreta., 
pols se f assem criar territórios por 
causa de> estarlo sanitário desta ou 
daquP.Ja região, o Brasil tooo deve-ria 
ser convertido num só território. Para 
o saneamento não é mister o govêrno 
criar territórios. Está tentando rea
~lo no planalto central sem que 
tivesse tido necessidade de ferir a au
toncmla estadual para executar o seu 
programa ae amparo à região. 

Acresce notar que o mun1cípio de 
Xapecó é servido por um exepcic>nal 
clima sub-tropical, com chuvas regu
lares e bem dístri·bmdas, cc>mo de res
to todo o Território do Iguaçu que é 
tluo. aliás, cc>mc> a região mais salubre 
do Brasil. E' o que se colhe em Lima 
Figueiredo, César Plaísant e Alencar 
:Benevides em seu "Os Novos Te::-ri.tó
rios Federais". 

~ Sr. Erasmo Gaertner - v. Ex.a 
este.. demonstrando que a injustiça 
prat1cada contra Santa Catarina foi 
ciamorosa. 

O SR. TAVARES D'AMAR.I'.L -
<~en.do) Econõmicarnente, o municí
PIO de Xapecó era, talvez, o mais de
sem-olvido do c>este do Estado. 
Flore~ciam as indústrias extrativas 

?o mate e da madeira, exploradas por 
mdustriais brasileiros: A pecuária e 
agr!cult:.~ra tinham produção assina
lada nessa zona. Basta lembrar que 
no ano do desmembramento, foram 
abatidos no município 661 bois, 335 
vacas e 42 vitelas, mun total de 1. 038 
cabeças de gado bmrino, produzindo 
172.260 quilos de carne, no valor de 
Cr$ 385.885,00; 9.372, suinos e 2.421 
leitões, num total de 11.723 suinos -
produzindo 581.688 quilos de carne e 
toucinho, no valor de Cr$ 1.108.464,00: 
235 ovinos, p:roduzindc> 4. 700 quilos de 
carne no valor de Cr$ 8.516,00; e fi
nalmente 150 caprinos, com uma pro
dução de 1.500 quilos de carne no va
lor de crs 2.343,00. Foram produzi-

dos ainda nesse ano 8.140 quilos de 
couros e peles no valor de Cr$ ..... . 
10.270,00. A produção total, na pe
cuária foi, pois, de Cr$ 14. 735.370,00. 

O desenvolvimento da agricultura 
não ficava devendo nada à pecuá.ria. 
Em 1943, a produção de cereais, fumo, 
frutas etc. se elevou, também, a mais 
de Cr$ 14.000.000,00. Foram os maio
res valores produzidos, os atinentes 
ao milho 550.000 sacos de 60 quilos 
··alendo Cl'$ 8.250.000,00; - ao trigo 
3.600.000 quilos valendo Cr$ ....... 
2.166.000,00; ao feijão 30.000 sacos de 
60 quilos valendo Cr$ 1. 200. 000,00; e· 
ao fumo em folha 1.000.000 quilos va
lendc> Cr$ 1. 300.000,00. É interessante 
apontar aqui quais as áreas cultivadas 
em folh:~. 3.000 hect. - para o milho 
- 2.500 hect. e para o trigo - 2.400 
hect. 

A rer..da municipal foi, em 1942, de 
Cr$ 532.115,90. E a arrecadação es~ 
U:d}lal foi de CrS 2.106.112,60. O mu
mclpio de __ Xapecó estava, assim, co
lc>cado em f!l.<>·mgar quanto à renda 
municipal e em 7.0 lugar quanto à 
contribuição aos cofres estaduais. Não 
é preci~c> dizer mais. 

O Sr: Pereira da Silva - A a.rgu
mentaçao de V. Ex. a é irrespondível. 

O SR. TAVARES D'AMARAL -
Da exp!anaçã? que fizemos, parece fi
car provado a saciedade que em Xa
pecõ não havia vasios geográficos a 
preencher; que o carinho com que aí 
se cuid&.va do ensine> poderia servir de 
exemplo, de paradigma a muito terri
tório já velho, já cançf do de existir; 
que, econômicarnente, não precisava
mos nos envergonhar. 

E é natural que assim fôsse. O Es
tadó sempre teve as suas vistas vol
tadas para o Xapecó, precisamente por 
se tratar de um município de frontei
ra. O Dr. Adolfo Konder, quando 
governador de Santa Catarina, lã. es
teve duas vêzes em visita a todos os 
distritos e a quase tôdas as localida
des então existentes. Esteve presente 
à fundaçãc> de São Carlos, Palmitos e
Passarinhos, bem como à ínaugura
çãc> de> distrito de Dionísio Cerqueira. 
para instalar os serviços públicos que 
a zona requeria: escolas, coletoria es
tadual, "oliciamento etc. 

Desde 1906, quando Laurc> Müller 
~ra Minl;5tl·o da Yiação, existe o pro
Jete> de ligar o porto de Itajai ao Pe
periguaçú, na fronteira s.rgentina. E 
nã'? tivesse vindo a guerra de 1914. 
tenamos, hc>je, no Estado a ligação do 
mar com o nosso "hinter!and". 

Aliás, mesmo os que se batem pela 
manutenção do Território do Iguaçú, 
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-excepcionam o Xapecó da relação dos 
motivos que levaram à criação de mes-
r.o. 

"Exceção feita ao município de 
Xapeeó, que foi a contribuição da
da pelo Estado de Santa Catari
na, em que o progresso já se vi
nha fazendo notar, mercê da dis
tribuição de sua população, da 
orientação da sua vida econômica 
e do amparo dado pelo govêrno ca
tarinense," <Radical ed. de 12 de 
junho .de 1946) • 

O Estado de Santa Catarina, como 
o do Paraná, cumpriu o seu dever. 
Não se o pod" acusar de haver dado 
azo a que. por desídia sua tivesse o 
Govêrno Federal. que criar o Terri
tório do Iguaçú para defesa e se
gurança, do Pais. 

Façamos-lhe, pois, agora justiça. 
Devolvamo-lhe a terra de que foi es
poliado, a terra que é sua. (JVIuito 
bein; muito bem. Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
pahvra o Sr. Soares Filho. oradm· 
in;:crito. 

O SR. SOARES FILHO - Senhor 
Presidente, há dias tive oportunidade 
de chamar a atenção do Governo 
Fc:!E•ral para a anarquia que lavra 
em certos setores da administração 
pública. no tocante à distribuição da 
produção fluminense. 

Tratei da distribuição do açúcar 
ao Distrito Federal e mostrei que 
dois se.tores da administração flumi
n<'nse se desavinham na orientação 
a ser adotada, com graves dan:"ls. 
Ql:-er p.ara a produção açucareira. 
q.-,:er para os consumidores dllC!'Ji da 
capital. 

Aguardava oporttmidade pa•a de
m-onstrar os pontos aflorados na mi
nha primeira dissertaçã.o, quando ou
t!·o a~sunto, também de pro '!..tçãê
flu.!ninense, - o leite, - veio atingir 
a um ponto de grande gravidade. 

Haven-do atravessado há pouco lar
go trecho da zona produtora de leite 
r.o Estado d:J Rio de Jane:1·o. poss.:
:J,~i:·mar, os produtos dessa região. 
dHd.-e os menores aos maior€s - e 
m""nores são quase todos éles porqu'e 
a produção do leite é proveniente 
d-e pequenas propriedades rurais -
es:.ão dispostos, embora essa resolu
ç:i..o seja de grande, insuperável gra
v: ~a de para a po;;Julação carioca a 
abandonar a remessa do l-eite para 
o Distrito Federal, uma vez que não 
p::-dem mais suportar as exigências 
de• apardho disttibuidor do leite e 
o" ;:avames que pesam sôbre o leite. 

circunstâncias que elevam o prêço 
de produção acima da importância 
que lhes é paga. 

Desgraçadamente para a produção 
leite:ra fluminense. quando :>rba!Jiza
da a C. E. -L .. isto é, a Com•ssãc• 
Ex~cutiva do Leite, o produtor não 
pôde mais ter um dia de descanço, 
nem o justo prêmio do ~u ,aour, 
porque a margem de lucr.os entre o 
p!êço da produção e aquêle ;,>..;: que 
o prcduto devia ser distribuido à 
população carioca. - e1·a tõda consu
mida nos desmandos da admini<tra
ção dessa Comissão Ex-ecu~1va do 
Leite. 

O Sr. Amaral Peixoto Vossa 
Ex." está informado, por acaso, qual 
a margem rec.ebida pelo produtor· de
pois da criação da Comissão Excc•lTJ
va do Leite? 

O SR. SOARES FILHO - Não 
se trata, apenas. de saber qua..1to 
um produtor recebeu pelo litro de 
leite. Trata-se, sobretudo, de saber 
o que onera êsse produto relativa
mente -aos impostos, aos fretes, ao 
leite a·bandonado por ser considerado 
deteriorado, ao prêço do material 
necessário à essa indústria, arame. 
fc•:ragens ... 

O Sr. Amaral Peixoto VoSsa 
Excelência não respondeu à minha 
pergunta. 

Perguntei se depc-is da criação da 
Comissão Execueiva a percentagem 
que era paga pel{) consumidor, em 
rela~ão à .que era recebida pelo pro
dutor, aumentou ou diminuiu 

O. SR. SOARES FILHO - Não 
me c possível, no momento sus
tentar um debate p.ois disponho, ape
nas, de poucos minutos. 

Dizia eu, Sr. Presi-dente. que não 
se trata apenas .de saber quan•.o :.:
cebe o produtor por litro de leite. 
Trata-se de saber quais os gravames 
que recaem sõbre êsse orodut0. <;U€r 
sejam decorrentes do aumen';c, de 
fretes, quer do aumento de !Jreços 
de tudo quanto é necessário pa~·o. a 
pro-dução, comprado quase tudo n<l 
câmbio negro, quando o leite é ta
belado. 

O .Sr. Amaral Peixoto - Sempre 
propugnei para que o prêço do pro
duto fôsse aumenta-do, arrostando 
uma grande antipatia da impren..<a 
da Capital Federal, porque acha st: 
poS<lível paga•r um prêço inferior ao 
custo da produção. 

O SR. SOARES FILHO - Quero 
acentuar néste instante que amanhã. 
tratarei do assunto com os documen-
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Rodrigues Alves, Pereira PI!Silos, 0&
valdo Cruz e Santos Dumont, de·ma.
neira que, ao lado dessas individuali
dades, nosso temperamento românti-

tos que tenho em mãe. frisan-do que 
é impossível ao produtor fluminense 
fornecer o leite. pelo prêço taibelado. 
que não corresponde sequer ao custo. 
uma vez que só os interê.sSes do con
sumidor carioca são respeitáveis. 
igualmente o são o<; do produtor flu
minense. 

-co exacerbou a realidade brasileira. 

Há um sem números de providên
cias que o Govêrno Federal, po:t seus 
órgãos não tem tomado, determinan
do a dramática situação que estamo~ 
em vésoeras de defrontar nesta Ca
pital. 

Voltarei. Sr. P:esi<iente, ao assu!l
to, uma vez que estou· falan<io por 
gentileza de um colega que me cedell 
êstes minutos. rMuito bem; muito 
bem.) 

·O SR. PRESIDENTE:- Tem a pa
lavra o Senhor Hamilton Nogueira, 
orador inscrito. 

O SR. H.AJ."'v!!LTON NOGUEIRA -
Sr. Presidente, Srs. Representantes, 
nos últimos cinco meses diversos as
suntos médico-sociais foram abordados 
nesta Assembléia. Hoje vamos tenta:r. 
uma síntese de tudo quanto aqui foi 
dito, com o fiL de colaborar na solu
ção dos problemas de interesse da na
cionalidade. 

Estudarei diversos problemas médi
co-sociais, partindo de uma visão pa
norâmica e de vários aspectos demo
gráfieos do Brasil. 

Antes, no entanto,. de tocar no as
sunto, permito-me, ~is uma vez, fa
zer a defesa da Assembléia, deiesa 
que deve ser reiterada constantemen
te, porque todos aquêles interessados 
na .conservação daquilo que chamei 
"o meu ufanismo trã€ico" continuam 
a conspirar contra esta Casa. Vem 
a malícia, a intriga e permanentemen
te se diz: a Assembléia só serve para 
analisar os aspeetos lamentáveis do 
Brasil. 

Justamente, uma das finalidades da 
Assembléia, é essa critica, que nos foi 
roubada durante dez anos. deforman
do a mentalidade brasileira. , <Muito 
bem.l 

O Sr. Dolor de .4.ndrade - E' uma 
crítica construtiva e necessária. 
r Apoü:u!.o.) 

• O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Isso é afirmado precisamente por 
aquéles que criaram. "o meu ufanismo · 
trágico", porque houve, também, o 
meu "ufanismo romântico" dos ho
mens de minha geração. Fomos cria
dos qui!lldo surglmm a.quêles homens 
que dignificaram a nossa terra, como 

Criamo-nos, assim, na ilusão de que' 
vivíamos numa grande potência e, 
quando atingimos a idade a<lulta, cai
mos na dolorosa realidade. 

Mas depois dêsse "meu ufanismo 
romântico" veio o "ufanismo trágico" 
da ditadura, em que tõda a fartura do 
Brasil, tõda a sua potência era·!R'octa
mada naquela chamada, tão injurio
samente, "Hora do Brasil", - melhor 
diria, "Hora contra o Brasil" <muito 
bem), porque foi através dessa. Hora 
contra o Brasil, através da mentira 
organizada, através das biografias do 
ditador, que ainda estão sendo, obriga
tôriamente, introduzidas nas escolas 
públicas, com o nosso .protesto, - foi 
justamente--nêsse·--tempo, em que a 
mentira se implantou no pais; que 
houve a deformação da mentalidade 
dos nossos jovens daquêle tempo, que 
ainda tentam abafar essa Democracia 
nova, que nasce e não morrerá, se er-

. guem constantemente contra a digni
dade desta Assembléia. Faço ques
tão de ser, sempre e em qualquer mo
mento, um dos defensores d::. nossa 
soberania. 

Meus Senhores: falei que ia estud11r 
o aspecto demográfico do Brasil e pro
curei, de inicio, dar feição construto
ra, tomando. como roteiro do trabalho 
um livro admirável sõbre o nosso pais 
e que acaba de ser editado. E' o lin·o 
do professô:r Lynn Smith - "Braz!l, 
Feople and Institution", que deve ser 
lido por todos os brasileiros e pelos no
bres Representantes. Esse livro, que 
não foi escrito com o fim de elogiar 
nem denegrir o Brasil mas feito com 
amor e simpa,tia, obedece a rigorosa. 
técnica cientffica de sociologia rural. 
O eminente autor, que viveu em nossa 
terra e hoje exerce o ~gistério na. 
Faculdade Nacional de Filosofia, dá
nos grande lição. Ao tempo em que 
sentimos profunda melancolia, vendo 
que perdemos tanta causa. que não 
deveríamos ter perdido, ao tempo em 
que temos êsse sent~tnento -doloroso, 
exPerimentamos também. um senti
mento de otimismo, pois vemos que 
nem tudo está perdido e que o futuro 
do Brasil depende de nós que nesta. 
, . : ~cmblé!a no~ encontramos. Mas para 
a realização dêsse futuro é Pl!"eciso 
eneara.r tôda a realidade. A primeira. 
lição de otimismo que recebemos at."B
vés dêsse notável livro vem a ser a. 
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snã.lise de nossa população pelo últi
mo censo. o de 1940. MCl5tra--nos o 
Prof. Smieh que a. população cresce".! 
:mais do que "' dos Estados Unidos -
e, o que é mais importante ainda. -
a]ll"ecia os coeficientes d'" natalidade 
nas diversas capitais de Estados do 
Brasil, por uma técnica. nova. Em 
verdade, as técnicas até então intro
duzidas eram deficitárias, porquanto 
sabemos, por exemplo, a precariedade 
dos nossos registros civis. E' preciso 
btlli<:ar nas fontes chamadas vicarian
tes, nos registros de batismo, nos or
fanatos, nos dispensários, as ··relações 
das crianças nascidas. Ai verificamos 
com otimismo, que o nosso coeficiente 
-de natalidade não é aquêle coeficien
te oficial que, em certas cida.<les, como 
v Rio de Janeiro, em 1938, atingiu a 
18 por mil. 

Ora, se tivessemos no· Rio de Ja
neiro um coeficiente de 18 por mil, 
es-..ariamos perto da morte de uma ~ 
pulação, porque, segundo estudos es
tatísticos de East, sabemos que para 
uma população se manter estacionária, 
tmna-se indispensável, pelo menos, o 
coeficiente de natalidade de 18 a 20 
por mil. Se _formos procurar nessas 
:fv!ltes vicariantes, como estão fazen
-do os nossos estatísticos e fêz Lynn 
Smith, verificaremos que, no Brasil, 
o nosso coeficiente de natalidade é 
muito maior, isto é, de 38 por mil. 

Isso fortalece nosso otimismo. Mas, 
é preciso observar que se é ·elevado o 
coeficente de natalidade, a nossa po
pulação poderia ter sido muito maior. 
O coeficente seria Slinda maior, se 
niio fôra uma série de fatõres de or
·dem sociológica, fatôres médico-s.:;
~iais que interferem nos aconteci
mentos da nossa sociedade. 

Verificamos, em primeiro lugar, as 
-doenças que devastam gra.nde parte 
da população nacional. 

O coeficente de mortalidade, no 
Brasil, é dos mais elevados, depen
dendo, em grande parte, primeiro, da 
mortalidade inf81ntil; segundo das 
grandes endemias brasileiras hoje 
transformadas em epidemias, porque 
a tuberculose já não é apenas uma 
€::-:demia, é uma epidemia. 

De m!llneira, meus Senhores, que, 
"SI! a nossa população se apres_enta. 
majestosa, como quantidade, quando 
€-xaminarmos a qualidade dessa po
;mlação vemos que ela. carrega um 
~o morto, pêso deficitário. 

A questão da tuberculose no Bra
sil :- os médicos aqui presentes o 
!!!a bem - já não está mais sob o as-

pecto de um grande endemia, mas de 
uma grande epidemia, e mesmo nos 
últimos trabalhos que ·constam do 
Boletim de Bio-Estatística, encontra
mos o seguinte: 

Considerando as taxas de mortali
dade de tuberculose por 100.000 ha
bitantes: (lê) 

Acima de 300 Excessivamente 
. forte. 

De 200 a 299 - Muito forte. 
De 100 a 199 - Forte. 
Abaixo de 100 - Moderada:. 
E para o qüinqüênio de 1940144, 

chegaram à seguinte conclusão os 
nossos estatísticos oficiais: <Zé) 

Mortalidade excessivamente forte: 
Belém, Recife, Salvador, Vitória, 

Niterói, Distrito Federal e Pôrto Ale
gre. 

Mortalidade muito forte: 
Manaus, '11eresina, Forta.leza, Na

tal, João Pessoa, Maceió e Belo-Hori
zonte. 

Mortalidade forte: 
São Luís, Aracajú. São Paulo, 

Curitiba e Flori81llópolis. 
Mortalidade moderada: 
Goiânia e Cuiabá". 
Esta tuberculose leva-nos 8{). 000 

brasileiros por ano - e contra ela 
cevemos empreg~r todos os nessas es
forços. Explica-se atua-lmente, o au
mento da tubercnlose por diversos 
fatôres: em primeiro lugar, por aque]a 
subnutrição, por aquela fome tão 
minuciosamerute, tã.o magistralmente 
estudada pelo nobre colega Agostinho 
Monteiro e outros Representantes. A 
fome, a: subnutrição é uma das con~ 
dições sociais mais importan'tes e 
que atuam no incremento da epide
mia de tuberculose. E, também, o 
que é um fator muito sério, ê"o êxo
do da população dos campos para a 
cidade. 

Nós. médicos, sa·bemos que as pes
soas que -vivem nos campos, pessoas 
de mais robustez. via de regra, não 
tem defesa especifica contra a tuber
culose: aquilo que chamamos aler
gia. Alergia à tuberculose existe a.pe
nas onde existe o tuberculoso. E é 
por isso que o grande autor francês 
Rist, dísse, paradoxalmente: "Para 

evitar a tuberculose é preciso viver 
entre os tuberculosos". Mas, os que 
vém de fora, que atingem à idade 
adulta e que não adquiriram aquela 
alergia, êsses constituem os analér
gicos que vêm para as grandes cida
des. É geute pobre, subnutrida, gen
te que vem >'iver miserâvelmente nas 
favelas. 
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Posso dar meu testemunho citando 
a Praia do Pinto. Não sei se todos os 
Srs. Representantes conhecem a 
Praia. do Pinto, que é uma coisa que 
envergonha a nossa cidade e enver
gonha o Brasil. 

Ao lado elas cudelarias, no Joquei 
Clube onde cavalos bebem leite e 
recebe'm injeções de vitamina, moram. 
como verdadeiros animais milhareo. 
de homens em barracos de madeira, 
acumulados. em promiscuidade hor
rorosa adultos de ambos os sexc;, e 
cri ancas. E. o que é mais trágico, a 
população que reside nesses barracos 
da Praia do Pinto não é permanente. 
mP.s nômade: essa pobre gente é a 
que acorre para as cidades, a nm .de 
ver se arranja um lugar nas mdm;
tr:a e fica á t:spera de emprêgo ou 
vive nas fábricas e acaba adquirindo 
a tuperculose. 

O Sr. Abilio Fernandes - De ple
na acõrdo com a asserção de V. Exa . 
No caso de Pôrto Alegl·e, que tem • 
contribuido com &Tande percenta
gem de tuberculosos, são os margl
nais", gente que foge dos campos e 
vive na cidade, habitando pa:rdieiros 
infectas, sem assistência social. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
o caso de Pôrto Alegre é impressio
nante. A propósito direi que, atual
mente, essa capital possui o mais belo 
sanatório da América do Sul, o de 
Belém. Pois bem, êsse santório, que 
deveria receber doentes já passaclos 
por urna triagem; êsse sanatório. 
técnicamente muito bem aparelhado, 
está transformado hoje num verda
deiro depósito de enfermos. Os cor
redores do Sanatório de Belém es
tão abarrotados de doentes, por fal
ta de hospitais que recolham os tu
berculosos. E:stes são recolhidos ape
nas para morrer, e não se eVita que 
constituam fonte de infecção dns 
crianças. 

Na Praia do Pinto existe um ambu
latório médico, onde dois profissionais 
gratuitamente, voluntàriamente. aten
dem àquela população e fazem inqué
ritos e estudos. Pois bem: o teste ela 
tuc~rculina resultou na conclusão de 
que quase tôdas áqu:~las pessoas, que 
vêm de fora. ,são analérgícas e que 
a presença da tuberculose aguda, pn
mitiva, é muito mais freqüente, o ql.'e 
mostra que aquela gente não tem a 
menor resistência à tuberculose. Eis 
a razão por que essa doença é -~s~en
cialmente social. 

O problema da tuberculose é da 
mais alta complexidade. Seria uma 
incoerência, pois, se em poucos minu
tos pretendêssemos aqui traçar um 
plano dE' combate a êsse mal. Em li
nhas gerais, porém, podemos diz,~r 
que uma acão preventiva, nêste r.~mo 
em outros ·problemas do Brasil, de
pende, em primeiro lugar, da me_!.ho
ria das C'ondicóes sociais e econon:=- · 
cas. s~ não melhorarmos as condiçõ~s 
sociais e econômicas do povo bro.sl
leiro malograremcs em tôdas ~ nos
s.ls cr.mp:mhas médico-sociais. 

o Sn Dolor de Andrade - Isto é 
íum::<mento.l, diz v; Ex.a muito bem. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
Vamos vêr o aspecto da mortálidade 
infantil. tantas vêzes focalizado mtre 
nós. ~ verdade que suas causas ori
:;inam-sc da ignoráncia e da miséria. 
r:1a5. no lado disso, num país pobro;: 
como o nosso. em que o Estado não 
pode enfrentar sozinho tôdos ~sses 
problemas, temos de apelar para a 
cób:tribuir..ão _particular, na constitui
ção de um grande corpo, perfeitamen- _ 
te organizado. em que se trabalhe em 
equipes s.em "donos".· E lamentável, 
no Brasil, observar que, em qualquer 
aspecto da vida social, há sem;>re o 
"dono" da lepra, da tuberculose, da 
sífilis, cada qual querendo aparecP.r 
e nunca desaparecer. Entretanto. ''<.l 
se realiza trabalho social d~ 'JUlto 
quando todos desaparecem, quando 
cada um se integra no trabalho com 
entusiasmo e convicção. Nêste <,enti
do é que temos de trabalhar. 

Outra questão fundamental e zem 
eir. não se faz, absolutamente, a profi
:axia da tuberculose é c· seguro-doen
ça. Em um pais pobre como o 'l.OõSo, 
sem seguro-doença contra a: tuber
culose. tõda profilaxia da tuberculose 
é falha, po:: o tuberculoso em geral, 
é um ir.dividuo pobre: o rico se cura. 
O grande Castaigne, num livro pouco 
lido pelos médicos de hoje, mas bem 
conhecido dos medíccs do meu tempo, 
dizia que a tuberculose é a mais 
curável de tôdas a; doenças agudas 
'lesde que o enfern>o queira e possa 
c~<rar-se. O que verificamos, Senhores, 
é que o. doente não pode curar-se: 
o trabalhador tem seus filhos vai 
r-ara um hospita;, onde perma
nece e sujeita-se a uma cura tem
PO!'ária. Enquanto está no hospitaL 
porém. suas àfvidas aumentam e êle 
n:;:1·esca anr,;ustiadnm~nte, ao traba
lho. para recair e acabar morr;:ndo 
dentro de três ou quatro meses, tici-
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xando seus descendentes já contami
nados. 

Outro problema. muito importante é 
o /do reajustamento social dos curados, 
porque 30% dos doentes que ficam 
em nossos hospitais, embora curados. 
não se reajustam mais na sociedade. 
Daí a necessidade das colônias rurais 
que os recebam para o reajustamento 
social. 1:: preciso nova cura - a cura 
mental; é preciso que êles adquiram 
confian-ça em si mesmos; e se reali
zarmos a colônia para os curados, au
mentaremos os leitos disponíveis. To
dos que já trabalhamos nesses ser
viços verificamos que 30% dos leitos 
dos hospitais são ocupados por doen
tes curados. Sem, por conseqüência. 
medidas sociais e econômicas, sem o 
seguro social contra o tuberculose, 
sem c diagnóstico p!·ecoce pela abreu
grafia - como chamamos ao processo 
empregado pelo professor Manuel de 
Abreu - e sem a vacinação em massa 
pelu BCG. não poderemos evitar a 
tuberculose. 

Meus senhores, lamentávelmente, 
não é só a tuberculose que ataca nossa 
imensa população. Disse que há um 
grande pêso morto - a grande massa 
passiva que precisa ser acudida por 
todos nós, que, se estamos válidos até 
êste momento talvez não o estejamos 
mais amanhã. 

Temos. ainda, o problema dos le
prosos: 51.000 fichados em todo o 
Brasil e - justiça se faça - é tra
balho de Saúde Pública que conta com 
a cooperação particular e. . . tese dP. 
todos os elementos deficitários dessas 
grandes populações; entretanto, ·não 
queria acabar sem uma palavra de 
otimismo, pox-quanto sou otimista, creio 
na democracia, acredito na compe
téncia dos brasileiros. 

O Sr. Aureliano Leite - Nêsse setor 
parece que temos avançado. 

O SR.. HAMILTON NOGUEIRA -
1:: justamente o que ia dizer. No Bra
sil, temos, em saúde pública. ser
viços que nos honram: contra a febre 
a-marela e contra a lepra, perfeita
mente organizados. 

Há, porém. outro problema que não 
foi ainda aflorado na Assembléia, in
teressando aos Estados do Nordeste e 
do Sul do pais - é o da cegueira. 

!?elas últimas estatísticas, temos 
60. uoo cegos; quer Llizer. é o país que 
possue mais cegos no mundo, sendo 
Q:!;lC. dos 60.000 casos existentes, 30% 
sao de cegueira evitável, produzida 
pelo tracoma e outras oftalmias in
fecciosas verWcados no Norte, São 

Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 
Aliás, o problema tem solução. 

O Sr. Bastos Tavares - Avança
mos muito, relativamente à profilaxia 
da o!talmia purulenta. 

O Sr. Aurelicmo Leite - Avança
mos muito, mas a cegueira aumentou. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Avançamos relativamente. Temos pro
cessos para evitar tôdas essas doen
ças. 

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex." 
está acentuando muito bem as fatos. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
A verdade é que o trabalho em massa 
não foi feito. O tracoma é curado pela 
sulfanilamida; entretanto. agora é que 
se inicia entre nós a prevenção do 
tracoma; e - diga-se de passagem -
um médico brasileiro, que vale por 
uma verdadeira equipe, o Dr. Hermi
nio Brito Conde, sozinho, dispôs-se à 
luta contra o tracoma; é um apaixo
nado pelo serviço. 

Os cegos representam um pêso 
morto; mas é preciso considerar que, 
além das cegueil"as definitivas e par
cial. sob o aspecto econômico, a doen
ça mais importante de tôdas é a ma
lária. 

O. SR. PRESIDENTE - Está findo 
o tempo de que dispõe o nobre orador. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
\!ou concluil, Sr. !'residente. 

A malária não só acarreta morta
lidade nmito grande como. pela sua 
cronicidade, depaupera o trabalhador. 
Nossos campos. já despovoados pelo 

·êxodo da população, ainda são devas
tados pela malária. 

Sr. Presidente, evidentemente, é di
fícil; em meia hora, fazer uma síntese: 
vi. como todos viram. apalpei como 
todos apalparam. a grandeza do nosso 
povo. O brasileiro é o melhor povo 
do mu:1do, mas o povo que tem sido 
mais :·oubado, mais mal tratado, mais 
achincalhado; o povo que se contenta. 
com pouca coisa, até a mentira do Es
tado Novo. Pois bem, êsse povo, com 
auxilio dos homens aqui presentes. que 
honram os Partidos. e com a sua ver
dadeira convicção democrática há de 
ser salvo. O Brasil ainda será o pais 
do futuro. 1.\ras, como disse muito bem 
C' professor Lynn Smith, para que o 
Brasil seja o pais do futuro é pre
ciso que cuide de seus prcblemas fun
damentais. E, um deles - e isto é 
questão pacifica para todos os Con,~
tituintes aqui presentes - é o for
talecimento da autonomia municipal. 
O município é a célula viva de um 
povo. e sem que o município tenha. 
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êle ·próprio a sua economia, educação, 
instrução, cultura e saúde pública, 
jamais t-eremos criado um grande ·pais. 
Só pelo fortalecimento econômico do 
município, é que poderemos fazer com 
que não haja exôdo constante dos ho
mens do campo para as grandes ci
dade, o que constitue uma das maiores 
calamidades dos tempos presentes.~ 

O Sr. Aureliano Leite - Fazem 
justamente o contrário do que V. Ex.a 
está. pregando. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
É preciso evitar- que todos venham 
:para os grandes centros, como o Rio 
e S. Paulo; é preciso que nos preo
cupemos com os homens do trabalho, 
principalmente os que foram mais pre-
judicados até hoje. . 

O Sr. Aureliano Leite - O barro 
.é bom; falta o plasmador. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Naturalmente, o plasmador nós o te
remos dentro de .alguns anos. Não 
desejo fazer qualquer prognostico, mas 
o certo é que dispomos de campos 
próprios para tôdas essas realizações. 

Senhores: não abordei problemas 
dos mais importantes, nem no mo
mento me é possív-el fazê-lo. Quero 
me referir à mortalidade infantil, mas 
estou convencido de que, se organi
zarmos a estruturação economica do 
país, teremos resolvido o problema da 
mortalidade in1antil, porque, C.)IDO di
zem todos os pediatras, mesmo as cha
;nadas_ causas médicas da mortalidade 
l;ifantll, se reduzem, em última aná
llze, às causas sociais e econômicas. 
T-enho a certeza de que havemos de 
estruturar uma grande nacionalida
de- Deixo, apenas, aos ilustres cole
gas . essas sugestões, que servirão de 
roteiro para o futuro. (Muito b~ · 
muito bem; palmas.) ' 

O SR. ROBERTO GLASSER -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. ROBERTO GLASSER (*) 
<Pela ordem. Lê o seguinte discurso> 
- Sr. Presidente, ontem, quando um 
dlustre membro desta Casa, Sr. Rui 
Santos, ocupava esta tribuna para 
profligar as violências policiais contra 
a liberdad-e de imprensa, tive oportu
nidade de declarar, em aparte, que 
tinha em, meu poder algumzs repre
sentações e telegramas provindos des-

c •) Não foi revisto pelo orador. 

ta Capital e dos Estados no m-esmo 
sentido e que juntava a minha solida
riedade para apoiar as palavras de 
protestos do eminente orador. 

Estamos integrados na fase àemo
crã.tlca e por isso são de estranhar 
essas al'bitrariedades que tanto depõem 
contra o regime e contra os nossos 
iforos de civilização. . 

Mais uma vez venho dar a conhecer 
a esta casa outrvs protestos e apêlos 
que me foram dirigidos sôbre diver
sos assuntos. 

Primeiro, uma representação de P:l.
:ranaguá., meu Estado, com 26 assina
turas, relativamente ao receio de in
:filtração de imigração fascistas no 
:problema, o que me reservo para tra
tar quando fôr oportuno e puder apre
ciar melhor as fases de tão importan
te tese. . 

Segundo, uma representação de Ri
beirão Pires, com 70 assinaturas; outra 
de -santo-..André, com 68 assinat=. 
ambas do Estàdti de São Paulo, soli- -
citando minha interferência pró-liber
tação de tra,balhadores p7esos, devel!l
do Sf!r acrescidos aos já existentes os 
nomes de Vitor Savieto e Pedro Ca_l
solari. A respeito dos presos de Sao 

·;pauJo, há dias dirig: um requerimen
to às autoridades c"mpetentes, pedin
do info=ações; entretanto, isso não 
imuede que eu faça daqui novo apêl.o 
democrático no sentido da Ubertação 
dêsses tmba!hadores. 

Terceiro, uma expressiva represen
tação de estudantes e jovens ope~ 
residentes em Santos, com 363 assma
turas, relativamente à prisão, há cêrea 
d-e 70 dias do professor João Tailbo 
Cardôniga, educador há mais de 16 
anos, dedicado a causa do magisté
rio, preso na casa de detenção de · 
São P:l.ulo, figura que goza de grande 
esti·ma entre os trabalhadores e da 
juventude santista. 

Os alunos do referido educador, jun
tamente com outros jovens q~e não 
o são, como patriotas e ap_reCiadores 
das virtudes do professor preso, refor
çam êsse apê_lo, a qu!' junto o meu, 
enviado por mterméd1o da Mesa um 
requerim-ento de informações, confi
ante em que, antes da resposta, te
nhamos a boa notida da libertação do 
:professor. 

Aproveito a oportunidade para de
clarar que êsse requerimento também 
levará a assinatura do ilustre colega 
Sr. Campos Vergal, que recebeu re
presentação idêntica à que aca·bo de 
expôr a esta Casa. 

Vou enviar o requerimento à Mesa. 
acrescentando que tenho em máo6 
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mais outras representações de protes
to em telegrama a sSJber: 

Do Círculo Católico Maritanista, 
desta Capital (dois telegramas); dos 
Estivadores de Santos, sõbre o aten
tado contra um jornal democrata; de 
São Paulo, assinado por Joaquim EU
vário Coelho e mais 57 pessoas; de 
Santo André da Diret<>ria do Sindi
cato dos Marcineiros Cde São Ber
nardo), assinado por João Oboli; da 

Comissão Permanente do 1.° Con
gresso Sindical dos Trabalhadores do 
Estado de São Paulo, juntamente com 
a União Geral dos Sindicatos de San
to André e São Bernardo. 

O Sr. Jorge Amado - V. Ex.a, tra
zendo ao conhecimento desta Assem
bl~ia tais protestos e elevando sua 
voz para prof!igar essas violências e 
ltitar pela liberdade dos presos, está 
dando exemplo de como um Senador 
de Partido da maioria pode. realmen
te. ser um representante do povo que 
houra seu mandato, não se prendendo 
a injuções político-partidárias. 

O SR. ROBERTO GLASSER -
Agradeço as expressões de aprêço do 
ilustre aparteante e possü afirmar, 
mais uma vez, que na minha fé de 
oficio de lutas só vejo um partido: 
o Brasil. (Muito bem; muito bem. • 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavr·a o senhor Mota Neto, orador 
inscrito. 

O SR. MOTA NETO - (Lê o se
guinte discurso) - ,Sr. Presidente. 
Srs. Constituintes: Tenho o propósi
to de honrar o mandato de que es
tou investido. Deve ·o não a um tra
dicionalismo político e também não 
a um cabedal de grandes conheci
mentos nos diversos ramos culturais. 
Aqui estou pela vontade expressa e 
consciente dos operários das salinas, 
das fábricas. dos trabalhadores dos 
campos. dos ferroviários, dos indus
triais e comerciantes progressTstas. 
dos chefes sertanejos, dos homens de 
profissões liberais da minha terra, que 
é Mossoró e demais localidades do 
meu Estado, que amam a liberdade e 
condenaram a oligarquia política do 
Rio Grande do Norte. 

O Sr. Dioclêcio Duarte - Estado 
que tem a·'felicidade de encontrar em 
V. Ex. a un1 líder de grande entu
siasmo e espírito cívico. 

O SR. MOTA NETO - tLendol 
Iniciei a minha careira política 

prõpriamente dita no p;:incípio de 
.ano pas~ado. em aceitando o , C!l.rgo 

do Prefeito Municipal, função que 
exerci até outubro do mesmo ano, 
com dignidade, honestidade e eleva
ção democrática. 

Lutando com muita dificuldade pa
ra concluir os meus estudos na velha 
e tradicional Faculdade de Direito do 
Ceará, visto que os meus pais e de
mais membros da família não dis
punl1am. naquela época, de recursos 
suficientes para minha manutenção. 
ingressei no comércio e, do meu tra
balho de moço honesto e persistente, 
obtive o suficiente para formar-me. 
Terminados os estudos, continuei en
tretanto a desenvolver minhas ativi
dades no comércio, não me restando 
quasi nenhum tempo para a prática 
de Direito. · 

Graças a assiduidade do meu tra
balho e capacidade desenvolvida no 
trato das operações comerciais, gal
guei melhores posições. passando a 
desenvolver minha atividade na in
dústria do sal. onde tive um conví
vio cotidiano' com os trabalhadores 
das salinas, tão necessitados de am
paro e leis sociais. assim como de um 
salário compatível com a dignidade 
humana. 

Devo dizer que iniciei, então, uma 
luta corajosa e assídua para um me
lhor padrão de vida aos trabalhado
res de todos os matizes, isto é, das 
salinas, das fábricas, das indústrias 
extrativas, das minas, dos campos. 
bareaceiros e estivadores e. enfim. 
de tôdas as fontes em que o capita.l 
necessita do material. humano. 

Dai, combate sistemático à minha 
pessoa, partindo êle, num ritmo ace
lerado. dos homens sem alma e sem 
ccração, acostumado a uma adora
ção materialista do \'il metal. 

O Sr. Dioclécio Duarte -Combate 
que não surtiu efeito, P<>is V. Ex.a al
cançou admirável vitória no municí
pio de Mossoró. 

O SR. MOTA NETO (Lendo): Para 
êles o comércio e a indústria tém um 
fim exclusivista - lucro, muito lucro 
e nada mais. 

Reclamam os capitalistas retrógra
dos de minha terra que eu não pro
pugno pelos seus interêsses e que sô-

. mente me dedico -aos problemas dos 
trabalhadores: Ora, Srs. Constltuin
tes, por que razão devo colocar-me ao 
lado daqueles que vivem facilm-~nte. 
quando sinto o drama real e gritan
te dos necessitados? 

Também não se queira dizer que 
o meu mandato foi beneficiado pt'!l> 
cargo que exerci, pois, quando do a!"s- -
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tamento eleitoral, os meus adver.;á
rios obtiveram em Mossoró. um nú-

-mero muito superior de petições e as 
eleições foram disputadas na ma;s 
absoluta liberdade, e constituiu o pl~i
to de 2 .de de~mbro de 1945, no Rio 
Grande do Norte, o mais honesto e 
democrático já efetuado, no testemu
nho unânime de todos os seus lideres 
políticos. 

O Sr. Dioclécio Duarte - De<:Ia
raram os próprios adversários do Rio 
Grande do N'orte em telegramas 
transmitidos ao Presdente da Repú
blica e ao próprio Ministro da Jus
tiça. 

O SR. MOTA ])."ETQ- (Lendol: .'\. 
vitória que obtive, resultou ela, cio 
pensamento-democrático dos eleitores 
!la cabine indevassável do voto se
creto. 

Nesta Assembléia Constituinte, na 
semana passada, usando de um di
reito a. nós todo~ ,facultado, for
mulei um requerimento que, certa
mente, para anular o seu verdade.iro 
efeito foi de propósito interpretado 
de maneira diferente pelo .lfder opo
sicionista do meu Estado. Ao requeri
mento dei um sentido político e in
formativo de interêsse aos meus par
tidários no Rio Grande do Norte. 

Indaguei, por intermédio da Mesa, 
se o antigo DIP fizera financiamento 
ao "0 Jornal". órgão oficial do Se
nhor Café Filho no Rio Grande do 
Norte, assim como se o Sr. José Au
gusto recebera proventos por trabalhos 
seUs na revista "Cultura Pol!tica". 

• editada pelo citado Departamento. 
Parece-me e esta é a verdade, não 

existe no citado requerimento ci pro
pósito de insinuar de qualquer ma
neira deshonestidade pessoal.· Avan
çou muito o !!der da oposição no -meu 
Estado, em pretender que o requeri
mento, ~r mim formulado, contenl1a 
insinuações à honestidade pessoal ae 
qualquer politico, pelo simples faLo 
de recebimento de ·dinheiro do <JIP. 
por trabalho intelectual ou. de. outra 
qualquer natureza feito a êsse com
batido órgão do Esatdo Novo. 

O Sr. Adelmar Rocha- Então, m<o<l 
caro colega, não tinha finalidade o 
seú requerimento. Desculpa-me a in-
tromissão. · 

O SR: MOTA NETO - O nobre 
Representante vai verificar que tinha, 
conforme o desenvolvimento do meu 
disocurso. 
' Não ataquei a honestidade pessoal 
de quem quer que seja, e tenho em 
mim que todqs os Representantes do 
meu Estado nesta Assembléia Cons-

tituinte estão acima de acusações que 
tentam enV<llver a vida pública de 
cada um, nos setores econômico, :no-
ra! e sociaL 

Do DIP nenhum favor tive e 1êle 
guardo somente uma triste recorda
ção, quando, nesta Capital, diYers-Js 
tra-balhos e entreVistas de minha au
toria foram proibidos de .publicida-de, 
porque condenavam a política admi
nistrativa do Instituto do Sal c o 
açambarcamento do seu comércio pe>r 
parte dos grandes produtores e arma
dores ao mesmo tempo. 

E' que, Srs. Constituinte, os me•;s 
adversáriós têm lá, no Estado do .Rio 
Grande do Norte, uma CQI!_Ce.PÇão er
rôneá a respeito de tudo aquilo r;.ue 
se relaciona ao antigo DIP, pois. para. 
êles. qualquer intercâmbio de pesse
distas com o já citado órgão- cons
tituía desrespeito ao patrimônio mo· 
ral da política do meu Estado. 

Apesar de seus males, da sua con
cepção a.nti-demtY"..rát!ca, de ter sido 
o DIP o maior propagandista do Es
tado Novo, se.."Vi.u também para !\
nanciãrunrjornal do partido lidera:lo 
pelo' Deputado Café Filho, de orien
ta-ção política independente. e ace1tar 
colaboração remunerada do líder opo
sicionista no meu Estado. 

O Sr. Aluisio Alves - Parece-me 
que v. Ex·. está fazendo confusão. 
acredito. mesmo que de boa fé. Ne
nhuma colaboração foi prestada pelo 
Deputado José Augusto ao Departa
mento de Imprensa e Propaganda. 
· O SR. MOTA NETO - No discur
so que êle proferiu aqui disse que a 
colaboração não era politica.. 

O Sr. Paitzo Sarasate - :e:Ie falou 
na revista "Cultura Politica." 

O Sr. Aluisio Alves - Que erã de 
propriedade do escritor Almir An
drade. 

O SR. MOTA NETO - Não comen
tei qual tL'lha sido a. colaboração, e· 
sim ter recebido remuneração do DIP, 
por trabalhos publicados na revista 
" Cultura Poli ti c a. " 

Quanto ao bi:ilho intelectual. ao 
fácil manejo do oratória nos debates 
parlamentares por representantes do 
meu Estado, é honroso dizer que. ape
sar de pequeno nc seu espaço teri
torial. o Rio Grande do Norte deve 
orgulhar-se da grandeza representa
tiva de seus filhos no Parlamento Na
cional, seja Senado ou Cã.mara dos 
Deputados, desde o Império aos dias 
prese.."ltes. Muitos se sobressaíram pela 
invejável erudição no esplanar de suas 
idéias; outros pelo flaniejar eloqüente 
qe suas brilhantes orações, e, fitial-
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mente, os que. proclamando sentimen
to de liberdade de nosso povo, aqui 
foram os sentinelas vigilantes da de
mocl·acla e do direi to. 

Tentar desmerece_· os predicados 
culturais dos meus adversários é in
compatível com minha formação polítL 
ca e moral. A êles faço justiça naqui
lo de que são dotados. 

Em seu discurso, o líder da oposição 
no Rio · Grande do No r te focalizou sua 
administração no Govêrno do meu Es
tado como uma de suas galerias polí
ticas,· e, a propósito, transcrevo aqui 
palavras pronunciadas por um seu ad
versário naquela época em que os nú
meros falam mais alto do que a pa
lavra e a pena. Senão veJamos: 

"Em 1924 o ilustre chefe da oposição 
potiguar assumiu o Govêrno. Encon
trou a receita do Estado arcada em 
l'éis 5. 840:000$000. Elevou-a · no seu 
periodo a 10. 553:000$000, agravando, 
por conseguinte, a vida elo contribuin
te com a elevação dos impostos e sem 
novas fontes de renda. 

Vou ler a exposição que trago: 
"Orçamento da recelta no primeiro 
ano do govêrno do Sr. José Augusto 
Bezerra de Medeiros: 

1924: 
Recel ta ; . . . . . . . . . . . 5. 84.0 : 000$000 
Despesas (Aqui se re-

_vela o administra-
dor) . . . . . . . . . . . . . 7. 636: 000$000 

Dejicit neste ano 1. 796:000$000-

0 Sr. Paulo Samso te - Há de
jicits que não representam defi
cits, quando a diferença é resultante 
de obras realizadas. 

O SR. MOTA NE110 - Vou chc
g-al' onde V. Ex.a quer. Aliás, d~vo 
diz-e-1' que a acusação nãa foi formu
lada por mim. 

O Sr. Paulo Sarasate - Vossa 
Excelênca nega que o dejicit resul
tou das grandes obras realizadas no 
govêrno José Augusto? 

O SR. MOTA NETO - Permita
me chegar onde V. Ex.a quer. 

(Lê.) 

192·5: 
Receita (muito maior 

que a lei d-e 19.24) . 
Despesas . . ....... . 

Deticit . . .... 

7 . 185 : ooosooo 
g. 3'33 :000$0{)0 

2.148:000$000 

T(}ld-os os impostos foram ag-rava
dos. A receita passou de 5. 000 a. 
7.0:60:000$000. Pois bem, era de es-

pera.r i _~: .. i.·•: com essa ma,Jc~:·aç~,.o de 
clois :r:.-JJ contos. se ?St..;.'Q.p.~·H:€,<;."..;; o 
equiWO:iH•. Tal nao 2-JCOiJ!tt'i:-EU , P.N ttl' 
a de-.spf'.:;;,l, atingido a 9. 3'33: OO{í$ d+O · 
term1n·a~•l·do um deficit d-e 2 .. 148: r~vc~, 
tudo 1s.so sem obra de '.'c::to ou ct-es-· 
pef:a j :i<:'tid'-1-cável. 

O .Sr. Paulo Sarasat.e VDssa 
Ex-c-t-lê::.-cir:, diz ''sem obra de YU .. t.-. 
to' ' ? 

O EC:::~ . MOTA N'ETü - Qr.:.:m, 
aliás , .::_. ;üirmou desta tr:•t-una :fci o 
Deputado Café Filho. 

O Sr . Paulo Sa.rasc!::e ----' Pe:rcanto 
se V. I!;:L" tamb€m é ·rif'~.sa- cp1-· 
nião? 

O ~;:::.. l\10TA NETO - :'1.-::rt-di+.o 
H!'l.S ci~Y:1 . ": e fatos enumt>l'étc1e." pelo 
Deputaú<_; Café FEhü. 

O S;-. Paulo Sarnsate -- E nÚ \} 
acreditg no o-bra a.dmin}.st.rati n do 
Sr. Jc-~t: Augusto. V. Ex.r' a.o-foiita 
no que !..t'}e co:1vém. 

O SR. MOTA - NETO - Nü <me 
me cor:-v'fm, não. Acr-ed1t.o 1Xrr{l:i2 ·'~c 
trata rle de·poirr.ento impa.r·cia.l j"Ejto 
pelo ·Deputado Café Filh-o Gf': "~?. Lri -· 
buna. 

O Sr. Pauto Samsa~e VGc:-~: 8.. 
Exc.t>lêlK;:", 11ão o consi'<lesa imp<•J·oehd 
e hon-e:,to po:que f.~usa o DfJ)'llta.G.::> 
Gaf.é Pi1ho. 

O SR. MOTA NETO ~ Não t ·~ tnll 
acusan{lc• qu€m q~i-er {!;'.le srj<>, o 
tre>eho {: c discurso do Drputr:..dc· Café 
Filho f: ~1ue eita eifras e tif<c:c:-. 

O S:·. Paulo Sarasct-e -:.:·c~<; :::-a, 
E:v-:·Ple :".·c:i a não fala 11a.s ;:s-cc:;rt." que 
o SY. J( ••-;-é A.ugust<J dis.~em~:n ol< ~~1·') 
Es-tado. 

O SF . MOT A NETO - EsF,nt;, ::::;c -
nhor Pri:-sident-e. as J'lH-ês: s de nn-;-Jh-1. 
intram:)f."'Ê'ncia . do !r.A.:u .;;omb:1h:, d·::l, 
minha ~nergia na lnt.a que o•ferf'\l) 
aos ~Hb~rsários. Sãc· rr,:c-ões (e c:i)ra~j, 
razão üe administração ... 

No f1Ii-0 d€ 1925 der.e<.luihhHHl-.se 
tudo, ·2·Urf'1o se vê do bll.iõY;I[et.e , e 
nãc• t:-::.·,::, possível que isso ~-:.81.1 o-cO'r·· 
resse . 

1\J...:s:::.?. f.'tn·ergê11cia. já cc.:rn c. de
ficd úe -±.000:000$, o. Sr .. ]{,~R Au
g·ust.o. ri.:r.n emine:lte advn;;á)")r.. fb, 
o {;Ort-t i; o funcionalismo pút.J~<:G. 

o S :- . Paulo Sarawt:e - E ' ont.r~L 
in~l'i{<~ ; ~ d 'C V. Ex .a C}Ui:' l' 2'Gl:\0T. 

O ~::..:. MOTA NETO 
1ntrig ::;: <I uem o Hfirmot~ f.;-/: ü D epu· 
tadv- c-_~,;, Filho, 

0 S :· . Café Filho - N'bSle Cé\~;.}, 
V. Ex.': J·tá de pennj:ir ·~m1 ~.::,n.rot-c _, 
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V. Ex. a está repetindo uma cn
tica que fiz à administração do Se
nhor José Au.,o-usto. 

O SR. -MOTA 1\"ETO - Ba~çaào 
em dados estatísticos, obtid'Os por 
V. Ex.n. 

O Sr. Café FiUw - V. Ex." re
petindo essa critica. está obrigado a 
ler também a defesa que fêz o se
nhor José Augusto de seu govên1o;' 
do contrário, a Assembléia não pode 
j_ulgar nem a mim, como critico, nem 
o Deputado José Augusto, como ad
ministrado-r. 

O SR. MOTA NETO - Cumpre 
a um deputado do Partido do Sr. 
José Augusto ler essa defesa. 

E' de notar que S. Ex.•, há bem 
poucos dias, defendeu nesta casa, o 
funcioP-a1ismo brasileiro, esquecendo
se de que com seus desacertes admi
nistra.tivos criou um impôsto de 157o 
sôbre os vencimentos dos funcioná
rios do Rio Grande do Norte! Além 
disso, suprimiu repartições que éle 
pl'Óprio criara no primeiro ano de 
govêrno. como aconteceu com o De
partamento de Agricultura de Esta
do. 

Foi extinto, é bom de notar, jus
tamente o Departamento de que mais 
necessitava o Rio Grande do Norte 
- o Departamento da Agricultura. 
Os funcionãrios-dessa Repartição fi
caram dispensados com 50% dos seus 
vencimentos, pesando. por conseguin
te, no orçamento de Estado, tudo pe
la impreVidência do administrador. 

O Sr. Café Filho - De fato, fiz 
a crítica a que V. Ex.• se reporta. 
Entretanto. depois da defesa apre- · 
sentada pelo Sr. José Augusto. acei
tei essa defesa, à crítica. Vossa Ex
celência não pode portanto, repeti-la 
sem êsse esclarecimento. 

<Trocam-se out-ros apartes) . 

O SR. MOTA NETO -A V. Ex.• 
é que cumpre êste esclarecimento. 
Aqui estou analhando e não profe-

rindo defesa dos meus adversários 
Sr. Presidente, peço a V. Ex." me 
assegure a palavra. 

. O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Está com a palavra o Sr. Mota Ne
to a quem peçe abre·.-iar as suas con
sidera-;óes, porque está a findar a 
hora da sessão. 

O SR. MOTA NETO - Infeliz
mente,' estando a terminar a hora da 
sessão e desejando concluir o meu 
discurso, vejo-me fc.rçado a ;:;edir aos 

nobres colegas que não me apar
teiem. 

Vejamos agora, o ano de 1926: 
Com êsse corte no funcionalismo. 

público, supressão de repartições e o 
impôsto de 15% sõbre os vencimentos, 

· o Sr. José Augusto chegou ao se
guinte resultado: 
Receita ........ .. 
Despesa . . ...... . 
Deficit . . ......... _ 

7.330:000$000 
7.697:000$000 

357:000$00$ 

Devo ainda acrc;centar que ao 
tempo dessa desorganização adminis
trativa, o Sr. Augusto Leopoldo Pe
reira da Câmara, pai do Interventor 
Mário Câma1·a, era vice-governador 
do Estado. Quando a -situação che
gou a êsse resultado, o Sr. - José 
Augusto passou o govêrno ao pai do 
Interventor Mário Câmara e S.S., 
em poucç tempo de administração 
conseguiü. pelo menos. pagar três 
meses de vencimentos do funciona
lismo que se achava em largo atra
so. 

Em 1927 - último ano de aami
nistrãção- ·-do- --cllefe do Partr-fu Po
pular do Rio Grande do Norte -·a 
receita atingiu a 9.670:000$000 e a 
despesa foi esta: 10.553:'000$000, ha
vendo um deficit de 883:000$00. "
Do discurso do Sr. Café Filho, pro
nunciado no dia 2-7-35 e publicado 
no Diário do Poder Legislativo em 
6-7-35. 

Agora, Srs. Constituintes, passemo:; 
a um outro assunto. Todo político, 
principalmente os representantes do 
povo nas assembléias municipais, es
taduais e federais. têm a obrigação e 
c dever de conhecer os problemas vi
tais de sua terra, notadamente nas 
cidades e zonas eleitorais onde cada 
um exerce sua atuação. Agindo dêste 
modo, preocupa-me muito e sempre 
com o desenvolvimento econômico e 
a situação de vida dos trabalhadores 
de minha terra. 

A Zon:J. Oeste do Rio Grande do 
Norte é pobre em estradas de roda
gem, e as careças somente são 
utilizadas no verão, ficando intran
sitáveis por ocasião das chuvas. As
sim, únicamente contamos com o 
tráfego ferréo para algumas cidades 
co interior. partindo êle de Pôrto 
Franco (Areia Branca>. prolongan
do-se até Mumbaça, ll:Iunic!pio de 
Martins, próximo dos limites com o 
Estado da Paraib:>.. Devemos a 
construção da Estrada de Ferro, tre
cho Pôrto Franco-Mossoró à inicia
tiva particular do Coronel Vicente 
Sabóia, homem empreendedor e di-
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nàmico, já glorificado pelo povo de 
Mossoró com o titulo de cidadania, e, 
hoje, afastado das lides comerciais pelo, 
avançar de sua idade e pertinaz doen
ça. O prolongamento da Estrada, 
com mais ·de ~50 quilômetros. atin
gindo Mumbaça, e passando por Se
ba.stianópolis, Caraúbas, Patu e AI
mino Afonso, pertence à União, as
sim como todo o seu material ro-
dante. · 

Analisemos com isenção de ânimo 
a situação atual dessa ferrovia e as 
causas detemlinantes da intervenção 
federal. Os arrenõatários da Estra
da de Ferro de Mossoró têm se des
cuidado na conservação de todo seu 
trecho e material, provocando <>nor
mes prejufzos ao comércio, à indú.<
t:-ia, à agricultura e à pecuária, com 
periódicas interrupções no tráfego e 
semanas inteiras de irregularidadas
no horário. Sabe-se que existe o 
propósito de a.s despesas serem mí
nimas possíveis para um maior lucre 
em cada exercício e, finalmente, a 
venda do trecho Põrtc Franco - Mcs
soró com 37 qui!õme.tros, por preço 
bem avultado. 

Tenho conhecimento pesscal da 
principsl firma exportadora de gesso. 
colocar mecânicos e operários seus 
nas oficinas da Estrada de Ferre ncs 
serviços de consertos de máquinas e 
vagões para evitar a paralização do 
tráfego e conseqüente perda de em
barques maritimos do referi<h miné
rio. Id~ntica providência tem sido 
'!>OSta em prática pelas firmas ~x;.or
tadoras de algodão e oiticica, numa 
qusse intervenção "sui-generis" na 
administração da Estrada de Ferro. 

Devo acrescentar que é inevitável 
a falta de conservação do trapiche, 
em Pôrto Franco, cujo pilar = que 
se assenta um dos guindastes, aliás sem 
funcionamento. tem uma placa de 
cimento armado prestes a ruir sem 
que qualquer providência haja sido 
posta em prática. Das cinco loco
motivas existentes na mencionada 
ferrovia, somente duas estão sendo 
utilizadas, havendo, dêste modo, 
anleaça permanente de sua paraliZa
ção. Os dols automóveis de linha 
para atender--passageiros em viagens 
extraordinárias estão paradoo por 
1alta de consêrto. . • 
. Também por culpa exclusiva da 
Estrada de Ferro de Mossoró. as mer
cadorias importadas pelos comerci
antes daquela zona são, em sua gran
de maioria, descarregadas em Areia 
Branca, cem enorme prejuízo para 

seus signatários, tudo porque existe 
deficiên-Cia de armazens em Pôrto 
Franco e número reduzido de operá
rios para a retirada doo volumes das 
barcaças e iates. A êsse respeito, vi 
respósta das agencias das companhias 
de navegação em Areia B:rancá à 
Associação Comercial de Mossoró, 
culpando exclusivanlente a superin
tendência da, Estrada de Ferro pe.lo 
descaso no trato das coisas afetas :10 
zélo e eficiênêia dos administrado1·es. 

Verifiquemos, outrossim, a situação 
de funcionalismo e dos trabalhadores 
da Companhia Estrada de Ferro de 
Mo;:soró. Como já afirmei, por oca
sião da entrada de qualquer funcio
nário da citada companhia, há a exi· 
gência de ser assinado um oficio de 
pedido de demissão sem data e por 
éste motivo e por não se sUjeitarem 
a essa esdrúxula in'Vocação do Sr. S:t
bóia Filho, tiver= que sair os Srs. 
Leôncio José de Santana e Barõn
cio Carlcc da Silveira. Num periiY!o 
de nove anos não receber= nem 
tiveram direito às férias os funcio
nários da Estrada, num desrespe1:o 
às lei trabàlhishs. e, ultimamente, 
com a presença em Mossoró, do De
legado Regional do Trabalhe. é que 
a Superintendência efetuou o paga
mento de dois a.nos, perdendo os 
funcionários sete anos, _>arque não 
mais tinham di::-eito por prescrição. 
Em relação aos vencimentos, é um!!. 
miséria. O. Agente da Estrada em 
Mossoró percebe Cr$ 500,00 e o •;igia. 
em Pôno Franco, com 29 anos de 
serviço, a insignificante quantia de 
Cr$ 280,00. Acresce ainda dizer que, 
pelo motivo mais frívolo, são impos
tas multas de suspensão de trabalho, 
assim cerne retardamento no paga
mento para que sejam oo operários 
forçados a negociar seus salári<·s 
cem pesooas de confiança da supe
rintendência com o ágio de 10?{, ao 
mês. E acima de tudo, o atual su
perinten-dente dessa ferrovia pa:;~ou 
a residir em Fortaleza, onde d1nge 
a firma Mossoró Comercial Ltda . , 
filial, da qual é sócio-gerente. 

E Sr.!:. Constituintes, pelo s1mples 
fat~ de pertencer a um partido polí
tico ao qual não está !iliado v Sr. 
Sabóia Filho, não estou obrig·ado :'1. 
silenciar <Jom tamanhas injustiças, 
sabendo-me, ao contrário, aplaudir o 
ato do Govêrno Federal, de honesto 
brasileiro, . General Eurico Gaspar 
Dutra, da inter;enção na mencio
nado Ccmp::lllhia de Estrada de Ferro, 
:mma r~paração a~ leis trabalhist.<.s 
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e uma nova era. de progressc para 
o comércio e irtdústria da Zona Oeste 
do Rio Grande do Nom. <Muito 
'bem:.; muito bem. O crra®r é cum-
1'rimenta.do. l 

O SR. PRESIDENTE- Acha-se sô-
1:··'<: à mesa o ~nte pedido de e:u
C<"XJ."a.:nen.to da discussão .do Requeri
lllento n. 0 85, de 1946, cuja votação 
deixo de proceder por estar quase ter
:rn.i.tu<ia a hora da sessão: 

REQUlliUMENTO 

Em virtude de já haver sido sufici
C!lter.lenw d-e'bati.do o requerimento 
J':.:imero 85, de minha autoria, peço a. 
V. Excia. o encerrame-nto da discus
s:io sõbre o m.esmo, uma ·vez que ou
t:'o3 assuntos. da mesma relevância, 
~essita-m ser trazidos ao conhecimen
to da Caoo.. 

Ri-:>. 31-7-46 .. - Epílogo de Cam-
2)os. 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
a hora da sessão; vou levantá-la. de
si.~:nando pa~ a de amanhã, :l se
gninte 

ORDEM DO DIA 

M.~TÉRL\ CONSTITUCIONAL. 

Deixaram 'de comparecer 59 Se
n7zore3 .Representantes: 

Partir:ü> S_CLcial Democrático 

A:naz~as: 

Leopoldo Peres. 
Cosme 'Ferreira. 

Pará: 
. Uagalhães Ba.fata. 

Maranhão: 

Clodomlr oardooo. 
Pereira Júnior. 
Oiiilon Soares.-

Piauí: 
.Ren:ault Leite. 
S!gefréd.o Pacheco. 

Cearã: 

Freta Gentil. 
Al:neida Mm1te. 

R. G. Norte: 
José Vareia. 
Valfredo Gurgel. 

Pernambuco: 
O.;car Carnetro. 

--. 

A!a.goas: 

.".. onso de C&rvalho. 
Bahla: 

Ló1uro de Fre1tas. 
R~gi.s Pacheco. 
c'l'egreiros Falcão. 

E. Santo: 

";.:."Í. Viana. 
Eu .. '"ico Sales. 

R. Janeiro: 

P2ulo Fernan-aes. 
Erigido Tinoco. 

l)JI. Gera1S: 

:,a-;ri..ndo Coelho. 
cctstiano Machado. 
~-oa,quim Libãnio. 
Rodrigues Per.e1ra. 

São Paulo: 
t<Z:-a.cha.do Coelho. 
Mz.rtins Filho. 
Costa-Neto.._ 
Silvio de Ca.inpos. 
LI)J)es Ferr8:!:. 
João Abdala. 
.Sampaio Vldal.· 
..t.;.tves Palma. 

M. Grosso: 

<'..rgemiro Fia.l:ho. 

Pa.rana.: 

lYrunhoz de Melo. 

S. Çata.rina: 
Alt:amiro Guimarães . 

R. G. Sul:· 

Getúlio Vargas. 
Oaston Englert. 
Brochado da Rocha 
Nicolau Vergueiro. · 

União Democnitica Nac'.ana! 

Piauí: 
Coelho Rodrigues. 

Paraíba: 

Adalberto Ribeiro. 
José. Ga.udencio. 

Pe:rna.mbucct: 

..:~ Cleo!ae. 
Sergipe: 

L~nmo Maciel. 



Bahia.: 
Dantas Júnior. 

Siio Paulo: 

Toledo Piza. 
Goiás: 

.JaJes :Machado. 

R. G. Sul: 

Flores de Cunha. 

Partido Trabalhista Brasileiro 
_ Distrito Federal: 

s~as Viana. 
B!i~ta Neves. 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 
Hugo Barghi. 
Romeu Flori. 
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' 

Partido Republicano 

São Paulo: 

Alt!r..o Arantes. 
Paraná: 

Munlloz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Cea.rá: 
Ola.vo Oliveira. 
João AdeCl't!ato. 

Partido Demoçrata Cristão 

São Pa.ulo: 

:Manuel Vitor. 

Leva.nta-se a sessão às 18 ho
ras. 



116.a Sessão, em 1 de Agôsto de 1946 
PRESID:tl:NCIA DO SR. MELO VIANA, PRESIDENTE 

As 14 horas compareeem os Se
nhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 
Pereira da Silva. 

Pará: 
Nelson Parijós. 

Piauí: 
Areia Leão. 

Paraíba: 
Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Gercino Pontes. 
Ferreira Lima. 

Alagoas: 
Lauro Montenegro. 

Bahia: 
Aloisio de Castro. 
Vieira de Melo. 
Altamirando Requião. 
Fróes da Motta. 

Espirito Santo: 
Henrique de Novais. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 
Carlos Pinto. 
Bastos Tavares. 

Minas Gerais: 
Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Duque ·de Mesquita. 
João Henrique. 
Wellington Brandão. 
Lair Tostes. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
César Costa. 
Ataliba Nogueira. 

Goiás: o 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Diógenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Caiado Godói. 
G"a1eno P.aranhos. 

Paraná: 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 
Damaso Rocha. 
Daniel Faraco. 
Sousa Costa. 
Herofilo Azambuja. 

União Democrática Nacional 

Pará: 
Severiano Nunes. 
Agostinho Monteiro. 
Epflogo Campos. 

o Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéia. 

Piauí: 
Matias Olímpio. 

Ceará: 
Plínio Pompeu. 

Rio Grande do Norte: 
José Augusto. 

Paraíba: 
Plínio Lemos. ' 
Ernan! Sátiro. 



Bahia: 
Juraci Magalhães. 
Luiz Viana. 
Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro . 

Espfrito Santo: 
Luis Clãudio. 

Distrito Federal: 
Jurandir Pires. 

Minas Gerais: 

José Bonifácio. 
Magalhães l?into. 
Milton campos. 
Licurgo Lei te. 

São Paulo: 
MÍi.r.io Masagão. 
Paulo Nogueira. 
Plínio Barreto. 
Aureliano Leite. 

Mato'Grosso: 
Vespasiano Martins. 
Dolor de Andrade. 

Rio Grande do Sul: 
Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhist,1 Brasileiro 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 

São Paulo: 
Guaraci Silveira. 
Pedroso Júnior. 
Eusébio Rocha. 

Rio Grande do Sul: 
Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. . . 

Bahia: 
Carlos Marig'1ela. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
Mauricio Grabois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
'Jorge Amado. 
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Rio Grande do Sul:, 
Abilio Fernandes. \ 

'Partido .Republicano. 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Minas Gerais: 
J aci Figueiredo. 
Felipe Balbi. 

-

Partido Republicano Prog,·essista 

Rio Grande do Norte: 
Café Filho. 

São Paulo: 
Campos Verga!. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. 
O SR. PRESIDENTE - Achan-do-se 

presentes 84 Senhores Representantes, 
declaro aberta a !>essão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretario) 
procede á leitura. da a ta. 

O SR. PRESIDENTE- Em discus
são a ata 

O SR. RUI P.LMEIDA - Sr. Pre
sidente. peço a palavra sôbre a ata. 

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

O SR. RUI ALMEIDA - (Sôbre 
a ata) - Sr. Presidente. quando on
tem ocupava a tribuna o Sr. José 
Romero. tive oportunidade de apar
teá-lo várias vêzes. Seu ct1scw·so pu
blica-do no Diário· da AssePzbléia. apa
rece trunl:ado em certo ponte o que o 
torna incompreensível Reffro-~ à 
seguinte passagem: 

"Não tenho urocuraçãCJ do ;:5to
nhor Henrique· Dodsworth para 
defendê-lo, muito menos do atual 
Prefeito: quero apenr;.s demonstrar 
que o Prefeito nã<J encaminhou o 
processo .... , . 

Como está xedigido, não se sabe a 
quem alude a ora.dor: se ao atual Pre
feito ou ao calamitoso Sr. Henrique 
Dodsworth. Mas ioi a êste último a 
referência. 
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Só assim tem .azão o meu aparte: 
"Mas concordava com coisas 

muito piores. Foi b pior Govêrno 
que jã teve a <:idade. V. Ex." sabe 
disso muito bc::n, porque foi dos 
que combatera:n o Pre!eito Dods
worth, apoiando-o sõmente às 
vésperas das eleições" 

Mas adiante, referindo-se a mim, 
tlisse o Sr. José Romero: 

"De boa fé dc=c:dir.c. nas pala
nas de -.,. .e:x." que julgo ser .xm 
homem hon~;tc, mas ilão conheço 
o passado do nobre Representan
te". 

Felizmente, Sr. Presi•:lente, a opi
rjão do sr. José Rome::o. a respeito 
ae qualquer pessoa, não causa moss_a. 

Eis que tenho. ~sim, con: estas pa-
lavras. respondido à insinuação de 
s. Ex.". <Muito bem.) 

O SR. VIEIRA DE MELO- Senhor 
Presidente, peço a palavra· sõbre a 
ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
laVl'a o nobre Representante. 

0- SR. VIEIRA DE MELO <Sôbre 
a ata) - sr. Presidente, solicito a 
V. Ex." a republ!cação da ata no pon
to ~m que foram omitidas as palaVl'as 
lidas por mim do PresiQente Roose
velt. Sou, ~videntemente, o culpado, 
pois deixei de fornecer à taquigrafia 
o liuo em que colhi a citação. 

Deu motivo essa circunstância a que 
órgãos da imprensa desta cap!tal, es
crevesse que o Presidente Roosevelt 
condenava o custo histórico, quando, 
em realidade, êle proelamava as vir
tud-es daquele sistema, repudiando in
teiramente o chamado. custo de re
produção. <Muito bem.) 

O SR. CAFE' FILHO - Senhor 
Presidente, peço a palavra, sôbre a 
ata. 

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

O SR. CAPE' FILHO (Sôbre a atal 
- Sr. Presidente: ontem, quando dis
cursa\·a o nobre Deputado Sr. Mota 
Neto, vãrias vêzes solicitei a Sua Ex
~lênc:a permissão para um aparte, · 
com o qual...destruiria todo os seus ar
gumentos. S. Ex.a, porém, não conce
deu a licença . 

Peço assim a V. Ex.". Sr. Presiden
te, faça coru:•ar da ata esta mlnhs. 

decla..-ação, e, oportunamente •. respon
derei ao discurso do Sr. Mota Neto. 
!Muito bem.) 

O SR. JURANDIR PIRES- Se
nhor Presidente, peço a palavra, sõbre 
a at.a. 

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

O SR. JURANDIR PIRES (Sôbre 
a ata) - Sr. Presidente, pedi a pala
vra para insistir- na publicação inte
gral do trecho do Presidente Roose
velt, c!tado pelo ilustre Deputado Se
nhor Vieira de Melo;-pois precisamen
te por êle é que se nota ter sido o 
Presidente Roos·evelt contrãr:o ao 
custo histórico. <Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo m'ais quem peça a ·palavra sõ
bre a ata, encerro a sua discusão e 
vou submetê-la a votos. <Pausa.> 

Esta aprovada. 
Passa-se-à-leitura do expediente. 
O SR. LAURO MONTENEGRÓ (3." 

Secretário, servindo como 1.0 ) procede 
à leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Telegrama.: 

Do Sr. Interventor do Estado do 
Rio Grande do Sul, acusando recebi
mento de telegrama desta Assembléia 
e prometendo remeter por via aérea. 
cópi:l. do relatório da políc!a. sôbre as 
greves ali verificadas. - Inteirada. 

-Abaixo assinado: 
De trabalhadores do ,Moinho Inglês, 

referente à prisão de trabalhadores da -
Companhia de Carris, Luz e Fôrça do 
Rio de Janeiro, Limitada, que defen
diam os interesses da classe. - Intei
rada. 

Aviso: 
Do Sr. Ministro da Marinha, trans

mitindo as informações solicitadas 
pelo Senador Carlos Prestes no Re
querimento n.0 220, de 1946, sObre o 
Serviço Hollerith S. A. e seus contra
tos com aquêle Ministério. - Ao re-
querente. ' 

REQ'O'ERill.tENTO N.0 323, .DE 1946 

Solicita intrYmUU}ões ao Gcwerno 
de São Paulo s6bre a tleTaCidaàe ' 
àas. declarações atribuiàas ao Pre
feito da Capital daqu~lé Estado. 

Requeiro à. DD. Mesa da Assem
bléia que oficie ao Govêmo de São 
Paulo no sentido d eser o Sr. Pre-



-391-

kito <ia Capital do referido Estado 
-'O!icitado a opilla.r .sóbre a. vera.ci
dade das declarações que lhe foram 
atribuídas pelo jornal "Fôlha da 
Noite" .segundo as quais não reco
.nhece:ria S. s.• autoridade :~.esta As
.seml!:éia Constituinte. vara interpe
lar o Conselho Administrativo uau
lista. . 

Sala das Sessões. 1 de agôsto de 
1946. - Ped.roso Júnior. - Oficie-se 
cem v:rgência. 

Artigo ao qual se refere o reque
rimento: 

PARA D!SCl;"l'!R O PROJETO DE TRANSPORTES 
COLETIVOS 

O Prefeito no Conselho Administra
tivo: "Só desejo que o Conselho re
solro o ..problema tendo em ·z;ista as 
necessid.arüs dla população" 

Declara o Sr. Abraão Ribeiro à "Fôlha_ 
dez. Noite": "A Constituinte n.fio teria 
poderes -para interpelar outro poder 
con.stittl,id.o. ~.I 

sabe-se, nas esferas oficiais da mu
nicipalidade, que o Prefeito Abra,ão 
Ribeiro, responderá item PO!." item à. 
tõdas as interpelações da Constituinte, 
na defesa do plano de uni!icaç!í.o dos 
transportes coletivas da cidade que é 
a defesa dos interêsses superiores de 
uma população bá. longos anos às vol
tas com um verdadeiro rosãrio de so
frimentos oriundos da. descrganização 
dos meios de transportes coletivos da 
metropóle. 

O Prefeito ·Abraão Ri:beiro, deseja 
ver o problema resolvido. Não faz 
que.stão que seja. êste ou aquêle plano. 

A Prefeitura segundo declaram seus 
técnicos, apenas apresentou ao con
selho -Administrativo estudos elabora
dos por técnicos, que. parecem melhor 
corresponder às necessidades ·presen
tes. 

A propôsito do assunto, o :-epresen
tante-da "Fôl.ha. da Noite" acreditado 
junto ao gabinete do gevemador dá 
Cidade colheu esta manhã, de S. Ex.". 
as seguintes impressões: 

- "Só desejo que o Conselho Admi
nistrativo, onde sobram homens idô
neos e que só agem na defesa dos 
interê55es do Estado e da Nação, re
solva. o problema tendo em vista as 
necessidades da população. 
· "Não reconheço nenhuma autorida
de na Assembléia Constituinte para 
interpelar o Conselho Admlntmativo, 
constitu!do de homens honrados e ca
pazes. Procuramos apenas a solução 
para um problema que é uma cala-

/ 

:midade pública. Estudamó-lo e apre
sentamos a solução que pareceu aos 
nossos técnicos a melhor possivel. 
Cumprimo~ nosso dever frente aos in· 
terêsse da população" concluiu o go
vernador da Cidade . 

REQUER!ME:t.'"TO N.0 S24, DE 1946 

Solicita in/OT71UU;ões do Poder 
Executivo sóbre intervencôes em 
Bancos e Casas BancáriaS. · 

Requeiro que, por intermédio da 
M~ da Assembléia Constituinte·, se
jam solicitadas do Poder Executivo 
as seguintes informações: 

I - Por intermédio do Banco do 
Brasil está o govêrno intervindo em 
Bancos e Casas Bancárias, desta Ca
pital e dos Estados? 

· II - Que providências tomou para 
salvaguardar os interesses dos depo
sitantes nos estabelecimentos alcan
çados pelas medidas de restrição? 
Essas medidas são suiicientes para ga
rantir os depósitos particulares r.os 
estabelecimentos sob intervenção? 

m - Por que não tem sido permi
tida a movimentação das contas dos 
depositantes? 

Sala das Sessões, 1 de agôsto de 
1946. - Café Filho 

Ate:.1da-se. 

REQU>.:RlliiEN'rO N.0 326, DE 1946 

Solicita. informações do Minis
tério dez. Ertucação e Saii.de sôbre 
o critério adotado na recente dis
tribuit,;ão d.e au:çílios financeiros 
aos Estados 

Requeremos que, por intermédio da 
Mesa da Assembléia Constituinte, se
jam obtidas do wntstério da Educa
ção e Saúde, as seguintes informa
ções: 

1. qual o critério adotado pela re
ferida Secretaria de Estado na re
cente distribuição de auxllios finan
ceiros aos Estados, por conta dos re
CUl""..os do Fundo Nacional de Ensino 
Primário, instituído pelo Decreto-lei 
número 4.958, de 14 de novembro de 
1942, para o desenvolvimento do en
sino elementar de letres em todo o 
país; 

2. Quais os Estados contemplados n:J. 
distribuição e as respectivas cotas. 

sala das Sessões, 1 de agôsto de 
1946. - Freitas Cavalcanti. - Rui 
Palmeira. - Mário Gomes 

Atel:da-se. 
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REQUERIMENTO N.0 328, DE 1946 

Solicita intormacões ao Pod.er 
Executi-ro a respeit"o do embarque 
de espiões. 

Co:::J.siderando qu.e a Policia do Dis
~rito Federal fêz embarcar de madru
;aáa, sem ·nenhum conhecimento do 
povo, espiões nazistas implicados em 
crimes contra a segurança de nossa 
Pátria, durant-: a guerra contra o 
n,,zi-fasc'smo; 

Conside:-ando que os jornalistas 
brasileiros foram impedidos violent::.
mente pela Delegacia de Ordem Políti
ca e Social de exercer sua profissão, 
quando procuravam r-< colher noticias 
110 cais; 

Considerando que até diplomatas 
foram tratados brutalme11te pelos in· 
vestigadores da Ordem Polit:ca e So
cial e impedidos de entrar no navlO 
··Marine Marlin"', destinado a embar
car ·os espiões nazistas; 

Considerando que essas medidas da 
Polícia do Distrito Federal visam en
cobrir as ativ:dades e a culpa de es
piões nazistas responsáveis pelo torpe
d·:amento de navios brasileiros e 
co:lSeqüente perda de vidas de inúme-

. ros pa tricios nossos, além dos enormes 
pr-ejuízos materiais e morais sofridos 
pela Nação; 

Requeremos de acôrdo cem o artigo 
61, ~ 5.0 do Regimento em vigor szja 
sol' citado ao Ex..'no. Sr. Ministro da 
Justiça informar se os espiões em
barcados são os .mesmos que se encon
:ravam condenados a mais de 10, 20 
e 30 anos de prisão e recolhidos à Ilha 
Grande e outros presidias do BrasiL 
., quais os nomes dêsses espiões. 

Sala das Sessões. 1 de agõsto de 
1946. - Gregório Bezerra. ~ Jose 
Crispim. - Claudino J. Silva. - Joa
quim Batista Neto. - Abilic, Fernan
des. - Agostinho Oli-reira. - Os'Valdo 
Paclzeco. - Alcide:ç Sabenca. - Mau
rício Gra~. - Carlos l'llárighella. -
João Amazonas. - Jorge Amado. 

· Caíre de Brito. - Atenda-se. 

REQUERIMENTO N. 0 325. I> E 1946 

Solicita infarmacees ao Poder 
Executivo sóbre os motillos de
terminantes ~ão. no E.sta
cU:J de São Paulo. ·.de líderes sin
dicais. 

Não podíamos deixar d-e atender as 
continuas sol:citações coletivas vindas 

de Santas. Santo André, Ribeirão Pi
res- e da Capital paulista, no sentido
dé que sejam postos em liberdade a!
guns líderes sindicais daquelas locail
dad-es. Tomando em consideracão tais 
pedidos que total:.Zam mais de seiscen
tas assinaturas, endereçamos à Vossa 
Excelência êste requeJ:imento, a fim. 
de que, consultada a colenda Assem
bléia, se solicitem do Poder Ex:ecuti
vo as..._se;;uintes informações: 

1 " - Quais os motivos que deter
minaram a prisão dos seguintes ci
dadãos: P:-of. João Taibo Cadornig!l. 
d·: Santos: Vitor Sav!eto e Pedro Cal
so!ari, de Santo André (São Paulo> ? 

2.• - Quantos são os operários. fun
cionários de empresas e diretores d~ 
sindicatos, que se acham pl·esos e onde 
se acham recolhidos ? 

Sala das Sessõ-es. em 1 de agôsto de 
1946. - Roberto Glasser. - Campos 
Verga!. 

---A . .imp,-Jmir 

INDICAÇÃO N.0 214, DE 1945 -

Sugere ao Poder Exec1ttivo sus
tar as acões de despejo. · 

Requeiro que a Mesa da As~em
bléia oficie ao Poder Executivo soli
citando-lhe a sustação das acões de 
despejo em cur5o nos tribu~~ais. bem 
como o reconhecimento dês.;e direito. 
na futura Lei :a:o Inqui!inat:~. sõmente 
para os casos de falta de .nagamento 
de aluguel. 

Sala das Sessões, 1 de agõsto d~ 
1946. - Pedroso Júnior. - Bemczu 
Fontenele. - Antônio Silva. 

Atril!da-se. 
REQUERIMENTO 

Atendendo a que as informações do 
Govêrno de São Paulo, sôbre ocor
rências nos leprosários do Estado, são 
contraditórias e devem ser esclare
cidas; 

At:.ondendo a que, com efeito, á afir
mação do Sr. Secretário da Seguran
.ca Pública, de haver normalidade em 
todos os leprosários, opõe-se a do Sr. 
Diretor do Serviço de Profíl.axia da 
Lepra, reconhecendo a existência de 

· sina!s de descontentamento no ·de 
Santo Angel.o; 

Atendendo a que, pela informação 
do Sr. Secretário da Segurança Pú
blica, Dona Conceição Santamaria. 
teria sido convidada para um enten
dimento "acerca da campanha rad!o
!ônica com que vinha agitando os 
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doentes internados nos Zeprosarios do 
Estado; 

Atendendo a que, pela informação 
·ào Sr. Diretor do Departamento de 
f>!·ofilaxia de Lepra, 

··existia um movimento de de.;
contentamento entre os hanse
nianos internados nos hospitais 
estaduais decorrente de um eõ
tado de ·superlotação dos sana
tórios e, ta!vez. do regime ali
mentar mantido em alguns hos
pitais". 

''' ndo. neste particular, flagrante a 
C0!1tradiação com o que informa a 
Secretaria Públ:ca, segU1'1do a qual a 
a!l;itação estaria sendo provocaJa 
pela campanha radiofônica d~ Dona 
Conceição Santamaria; 

Atendendo a que ambas informa
cães oficiais revelam azedume con
·t:r.: essa dama, indo a do Departa
mento de Profilaxia da Lepra ao ab
:s.:!·do de afirmar: 

" - e tanto basta para que ~.e 
verifique que o maior interessado 
nessa "reiVindicaçf.o" é aqueJ:t 
mesma senhora, que aspira con
tinuar, por intermedio de ~eus 
pr-epostos, a ser a verdadeir_a di
retora de todos os leprosános, e 
con~equentemente, do serviço ofi
ci?.! ria lepra". 

é.ando o "aspira continuar" a impres
são de que já o foi em alguma época; 

At~ndcndo a que, constam das in
formações por mim recebidas outros 
uontos carecedores de esclarecimen
to. não sendo, porém, aconselhável 

'ouvir-se de novo . o Govêrno de São 
Paulo, pela urgência co:::n que o as
sunto precisa, agora. ser tratado; 

Atendendo a que, de fato, diarl:l
mente sabemos de internados que 
fogem. de outros que estariam S€ndo 
~movidos, contra a vontade, de um 
p::tra outro !ep:,.·osário. 

Atendendo a que, pelo. requerimen
to n" 202, é sugerida a nomeação de 
uma Comissão de Repr€Senantes que 
apuraria, em visita aos sanatórios, a 
1.·erdeira situação dos internados, sen
do .. porém. certo que só mais adiante 
será êsse requerimento discutido, 
pela ordem em que figura na Pauta 
dos trabalhos: 
~tendendo, finalmente, a que c~ 

esclarecimentos que reclamo poderão 
ser colhidos de uma visita a ~sse~ 
Leprosarios, 

Requeiro QUe a DD. Mesa. da As
~embléia oficie ao Govêmo do Es-

tado de· !São Paulo dando-lhe co
nhecimento de Que na próxima ~e
mana visitarei os leprosários Pa ulis
tas fazendo-me acompanhar' do ca
sal· Mateus Santamaria. cujo depoi
mento reputo de capital importãnci:L 
no esclarecimento dos fatos em exa
me. e convidando para essa visita 
se o desejar. o Senhor Diretor do 
Departamento de Profilaxia da Le-

. pra. 
Sala das Sessões. 1 de agõsto d~ 

1946. - Peà.roso Júnior - Atenda-se. 
O SR. PRESIDENTE- Está finda 

a, leitura do expediente. 
O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Presi

dt>nte, peço a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE- Tem a pa

lavra o nobre Representante. 
O SR. CAPE FILHO - ( < J <Pela 

ordem! - Sr. Presidente: há dias 
apresentei a V. Ex.• um requerimento 
de informações a respeito de várias 
ocorrências no I. P. A. S. E. O ilus
tre Presidente daquele Instituto, num 
gesto muito louvável, dirigiu-me car
ta com amplas explicações sõbre os 
faros da inquirição, prometendo no
vos esclarecimentos quando responder 
a Assembléia Nacional Constituinte. 

Deixo de ler a prefalada ca·rta por
que j:i. foi sobejamente divulgada na 
imprensa desta Capital. 

O presidente daquela autarquia poz 
á minha, disposição tódas as dependên
cias daquela Repartição. Não desejo 
proceder a êsse exame, mas aceito o 
convite para uma visita, a fim de 
transmitir a S. Ex.a·as indagações que 
tenho recebido de funcionários públi
cos a respeito da política administrati
va seguida pelo I. P. A. S. E-....De
pois, então, ocuparei esta tribuna pa
ra dar a conhecer à :r-:acão as mi
nhas impressões e as informações 
que me forem prestadas pelo pre
sidente do I. P. A. S. E. (liiuito 
betn; muito bem.) 

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA -
Sr. Presidente, 1Jeço a p::üavra, pela 
o!'dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o U[}bre Representante. 

O SR. AGOSTINHO D'E OLI
VEIRA - \Pela or<lem) <Lê o 
seguinte discurso! Sr.-. Presidente. 
por mais de uma vez, ternos, nós da 
bancada do Partido Comunista do 
Br:1sil. CY.:UPil.do estn tribuna. a fim 

('"J Não foi revisto !J~lo orador. 
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~e. ou aplaudir u:n ··ato democrático 
ao govêrno ou para, em defesa do 
povo -e .. da democracia, protest-ar con
tra. gestos e ações . à~ cunho reacio
nário, partidos dos lemanescentes do 
fascismo, que enquistados em postos 
de responsabilidade do govêrno, pro
curam separar do povo o Sr. Pre
sidente da República e o próprio 
govêrno. 

Na grave crise em que se debate 
a Nação. dada tão prejudicial como 
as tenta.tivas de-sesperadas dos r.e
man.e.scentes do fascismo, para pre
parar um ambiente de desasscssêg;o 
e intranqüilidade, e mesmo. de mi
séria. que traga em seu bojo, a pos
si'l:lilida:le do apêlo aos golpes, a fim 
de poderem mata: a demo~racia que 
renasce l'lO Brasil. 

Sr. ?·reside:!~ te: trago ao conheci
mento desta .ssem•bléia Constituinte, 
memorial firmado por José Januário 
Pereira e mais 3{) panificadores de 
Recife, solicitando protestarmos jun
to ao Exmo. Sr. Ministro do Tra
balhe, contra a diretoria do Sindicato 
de classe dos panificadores. 

E' que, Sr. Presidente, com a crise 
da farinha 'de trigo, os mais sacri
ficadcs depois da população são os 
trabalhadores das padarias, lançados 
em .grande número ao desemprêgo. 

Recorrendo a;,s processos legais e 
justos de procu-rarem o Sindicato. 
p,axa organizados debaterem os seus 
problemas, s§:o ameaçados. persegui
dos. pr.eoos e até espancados. 

A diretoria. do Sindicato mantém. 
ainda, a seu serviço, diversos el~men
tos policiais . 

E' para casos como estes que cha
mamos a atenção dos elementos de
mocratas. a atenção de govêrno. 

Trata-se. sem- a menor dúVida, de 
ação antidemocrática, de provocado
~es dos remanescentes do fascismo 
ainda em postos àe direção no gõ
vêmo e que procur·a.m, jogando o 
govêrno conr.ra o povo e os traba
lhadores, fomentar desordens e des
contentamentos. que sirvam de pre
texto para melhor obterem seus de
sígnios an·tidemccráticos. 

O povo e os trabalhadores. po;'ém, 
já conhecem t;sses velhos processos. 

cabe a to:ios nós - os verdadeiros 
democratas, - junt.os, combatermos 
ao lado do povo a fim de que, ven
cidos os seus inimig.os. possa..LJ.os 
chegar à sólida União Nacional. à 
Carta Constitucional Democrática e 
Progressist.a por que tanto anseia o 
povo brasileiro. <Muito bem; muito 
bem.) 

li::EMORI&. A QUl:: SE liEFERE O SENHOR 
DEPUT4J)O ÀGOS=tiO DE OLIVEIRA, EM 
SEU DISCURSO: 

nu5trissimo Senhó:- . Deputado Ba.- -
tista Neto. 

Nós abaixo assinados, panificadores 
sindicalizados, vimos pedir a Vo..'Sa 
Exceliincia para protestar junto ao 
Senhor Ministro do Trabalho conb'a 
uma diretoria ilegal no nosso sindi
ra.to, a qual alega sex reconhecida 
pelo Ministro do Trabalho, do tempo 
da ditadura também ilegal. Assim 
como a permanência de· elementos 
policiais a Sõ•:viço d.a citada. diretoria. 
Ccmo ~ sabido há falta da farinha 
de t:igo a ~m gran~e número de 
rra·oalhadores desempregados no · sin
àicato, e quando os mesmos pro
curam organizar-se para solução dos 
;;eus problemas são ameaçados,· per
seguidos, e até presos e espan()ados. 
Certos__de que o Ilustre Tribuno como 
defensoccta-dasse operária saberá. 
defender esta nobre aspiração --nossa. 

Recife, 5 de julho de 1946 - José 
Januário Pereira e outros. 

O SR. EUSÉJ310 ROCHA - Sr. 
Presidente, peço, a palavra, pela or
dem. 

I 
O SR. PRESIDENTE - Tem a 

palavra o nobre Representante. 
O SR. EUSJ:$!0 ROCHA (pela 

ordem> - Sr. Presidente, há dias 
apresentei à Casa um requerimento 
de informação referente ao problema. 
dos transportes em São Paulo. do
cumento va&.do em têrmos que não 
permitem. nem de longe, duvidar de 
seu elevado esplrito de colaboração 
com o poder públ!co, de seu desejo 
de esclarecer o povo sôbre os assun
tos nele ventilados. 

Com· real surpresa para mim, po
rém. acabo de verificar que o Sr. 
Prefeito municipal de São Paulo. o 
Sr. Abraão Ribeiro, fugindo às boas 
normas de ética que deve manter o. 
homem público, dirigiu-se com pa!a

·vras desairosas a esta Assembléia, 
cuja autoridade todos reconhecem e 
a:1te· a qual todos se cu1·vam. por 
s::r a expressão evidente da vonta
de popular. 

Não vou comentar os têrmos em
pregados por S. Ex.'. Trago-os M 
conhecimento ela Assembléia, já que 
aguardo a resposta daquêle Govêr-
110 pltl'a. então, · de uma vez por . tõ
àas,. tecer as necessárias considera
ções;. porquP. o mandato, que recebi 
de trabalhadores de São Paulo, he!. 
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de cumpri-lo dignamente e não me 
atemorizarão, de forma alguma, ati
tudes de quem quer que seja. 

Peço a especial atenção de V. Ex.•, 
Sr. Presidente, para a maneira por 
que se manifesta, na entrevista. o 
Sr. Abraão Ribeiro, em têrmos de
sabridos verdadeiramente vergonho
sos para um homem público. Passo 
a ler o trecho ·da entrevista concedida 
por S. Ex." na '"Fôlha da Noite", de 
18-7-46: 

"Não reconheço autoridade na 
Assembléia constituinte para in
terpelar o conselho Administra
tivo, constituído de homens hon
rados e capazes ... 

O. Sr. Paulo Sarasate - f:sse ho
mem ainda está no cargo? · 

O SR. EUSÉBIÓ ROCHA - Sr. 
Presidente, -entrego a esta Assem
bléia a afronta a ela dirigida, sem 
desenvolver comentários no momen
to, já que não quero desviar a aten
ção do povo de São Paulo do proble
ma de transportes para a atividade 
pessoal· do referido Prefeito. Reser
vo-me para. oportunamente, tratar 
do assunto. 

O Sr. Nestor Duarte - A primei
:·a condição p:ua se reconhecer a au
toridade desta Assembléia é ter edu
cação política. O Prefeito da Capi
tal d:! São Paulo terá, certamente, 
uma tradição de respeit~· administra
tivo às autoridades fasCistas, aos po
deres discricio_nários e, par isso, não 
se . acha devidamente preparado para 
acatar e respeitar a autoridade emi
nente de um:~. Assembléia parlamen
tar coino · esta. 

O SR. EUSÉBIO ROCHA - Meu 
nobre colega diz muito bem. 

O Sr Corlos Maríghela - O que 
compete, no caso, é a destituição pura 
e simples déssa prefeito anti-demo
crático. 

O .SR. EUSÉBIO ROCHA - Sr. 
Fresiden~e. trago, assim, ao conhe
cimento d:". Casa es..<:a ocorrência, co
mo me competia, reiterando a soli
cit:J.Cão de que o meu requerimento, 
de n. o 280, :::eferente à questão de 
transportes em São Paulo, seja res
pondido com a máxima urgência, a 
fim de que não pareça a demora, 
ato de desatenção par:i. com esta 
Assembléia. tMuito bem; muito 
bem.) :· 

O SR. PR'ESIDE~"TE - Tem a 
palavra c nobre Representante. 

O SR. OSóRIO TUIUTI - (•) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, Srs. 
Constituintes. Pedi a palavra, pe;a 
ordem, a fim de ler um telegr'lma 
que re<:ebi do Rio Grandé do Sul, &s
sinado pelo Dr. Carlos de Brito Ve
lho, médico e professor em "Õrto 
Alegre: 

"~putado Osório Tuyuty E'r~l
t~s - Palácio Tiradentes - gio 
- D.F. 

Chocado afirmações Depu,~::<do 
Damaso Rocha meu respeito. p~ço 
distinto patrício informe seus pa
l·es verdadeiro motivo criminosas 

· '· arbitrariedAdes Secretário Edu~
ção oculto intendonalmente ~;o 
Deputado me honrou sobremodo 
de<:laração parentesco reside uni
camente propós!.to farisáico apre
sentar-se paladino diante oovo 
catôlico riograndense m:uzada n.e
cessária contra comunismo, S(J

correndo-se até f.'a ude demons
trada caso telegrama eminente 
Bispo Santa Maria. Nada por
tanto pessoal entre mim e :;ecre
tário. Abraces cordiais. - ca,-
Zos Bríttc Velho . " 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes. 
Não desejava tratar désse rumoroso 
caso elA . Se<:retarfa da Ed ucaçiio de 
Põrto Alegre, que abalou tão profun- . 
damente os corpos do~nte e discen
te de todo o Rio Grande do Sul, re
fletindo-se no Govêrno Federal e 
nesta própria Assembléia. 

O General Flores ela Cunha e o 
Dr. Raul Pila, Uusttes Deputados, 
estão tratando do assunto com ., <>ie
v:~.ção ·e a competência que lhes são 
características. 

Entretanto. a história do que ocor
reu na Secretaria de Educação é mui
to simples. 

Reunida a Congregação do Insti
tuto de Educação, constituída por 25 
elelbentos, compare<:!>ram 22. dos 
quais 21 professores votaram a fft
vor de uma solicitação junto ao Se
cretá;rio da Educação; um votou cGn
tra. 

A jovem diretora do Instituto. 
senhorita Maria Luísa Pegrazzl.a, 
cunhada do Secretário da Interv'!n
toría, pt:niu tôda a Congregação por 
êsse gesto. · 

Tratava-se do aproveitamento t>a 
uroressora D. Heloisa de- Castro Jo
bim, que apresentava os requisites O SR. OSóRIO TOIO'ri - Sr. -

Presidente, ~eço, a palavra, pela ar- -----' 
dem. (0

) Não foi revisto pelo orador. 
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exigidos para exercer o magistérlo, 
porque, a.Uém de professora primá
ria. tem o curso da Faculdade de 1-,i
Iosofia da Universidade de Põrto Ale
gre e também e:;tâ inscrita como 
professúra secu•ldária; quer dizer, é 
professora secundária e universitá
ria. 

Além disso, o ato da Congregação, 
também parte integrante da direto
ria do Instituto de Educação, esta
va amparado em lei, porque é do re
gulamento, podendo tal atitude sH 
tomada a qualquer momento pela 
instituição. Assim, a medida arbitrá
ria da diretora foi endossada 'P~ \o 
jovem Secretário da Educação. O 
Interventor federal, vale dizer, o Go
vêrno do Estado apoiou a resolu:;ão 
arbitrária, ilegal da diretora do Jns- · 
tituto de Educação. 

As adesões à Congregação, · amo 
era natural. foram quase unânimes 
no Rio Grande do Sul. Eu pode:·ia 
citar, se o tempo mo permitisse, a 
moção de solidariedade assinada r>t.! •l 
fina flor da intelectualidade gaÚc"'a 
- professores, médicos, advogados -
afinal, pessoas acima de qualq::~r 
suspeição. Mas, como já disse. o tem
po não o permite. 

O qu~: portanto. fica bem ela,·;> é, 
que . o Dr. Brito Velho, ilustre oro
fessor e médico, quando agiu cieste 
caso. teve em mira defender a Con
gregação e defender-se a si próprio, 
porque pertence à Congregação. Dêõ
se fato podemos· inferir a mentali
dade que está dirigindo o Govê,·no 
do Rio Grande do Sul, mentalida
de reacionária, ' de tal forma. que 
nem uma Congregação de professo
res. na sua quase totalidade, ,)Olk 
deliberar. O que existe em meu· Es
tado, é um regime reacionário, fac
cioso. Há uma verdadeira insensi
bilidade aos apelos ·da Justiça e da 
Razãc. 

Sr. Presidente. Srs. Representan
'tes: o que desejo para meu Estado 
natal é paz e ordem, mas, fora de 
qualquer dúvida. a paz e a ord~m· 
só poderão reinar no Rio Grande c;o 
Sul quando o povo estiver contente 
com seu Govêrno. (Muito bem; mui
to bem. Palmas) . 

O SR. SOUZA COSTA - Sr. Pr~
sid~nte, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. SOUZA COSTA (pela c:.r
dem) ~ Sr. Presidente, o nobre 
Deputado Sr. Osório Tuiuti acaba 
de se referir ao rumcroso caso C:o 

Instituto de Educação, no Rio Gran
de do Sul. 

A propósito do assunto, o ":lObre 
Representante pelo Rio ·Grande do 
Sul, Sr. Flores da Cunha, solicitvu 
informações, por intermédio da .VI.<:
sa, da Secretaria de Educação, na
quele Estado. As inf armações já Íl'
ram prestadas, e S. Ex.", antes tie 
partir para_ o referido Estado, declu
rou, desta mesma tribuna, que, quan- · 
do regressasse, trataria da questiio. 
No caso, portanto, de que essas 'n
formações não satisfaçam e o nobre 
Deputado Flores da Cunha enten,!a 
de voltar à tribuna. tratarei do :.~
sunto. '· (Muito bem) . 

O SR. JOSÉ ROMÉRO - Sr. l:'!·e
sldent~. peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a :xl
lavr o nobre Representante. 

O SR. JOSÉ ROMERO (Pela ordem, 
lê o seguinte discu,·so 1 -Sr. Presidl'r.
te. a representação carioca nesta Casa. 
na unânimidade dos Partidos e dos 
votos, houve por b~1n, em reunião rl'
.ce.nte, reafirmar os seus propósitos de 
efetivaÇão- dos compromissos assum:
dos no sentido de sPr reconhecida, pc>r 
esta Assembléia Constituinte, a 'lU
tonomia política ào Distrito Federal. 

E também por m1animidade, êsses 
distintos colegas me outorgaram a 
hcnra de ser o intPrprete de sua de
cisão, para trazer ao conhecimen •,o 
da Assembléia o aue assentaram na
quela conferência de modo definitivo 
e irrevogável. 

Incumbência :it!;J:amente enalter.e
dora para mim: .:>Pla grandeza da [!l
vestidura e por se tratar de- assum;v 
de magna relevã:~<:ia· para a terra ca
rioca, a terra augusta onde tive a for· 
tuna de na·scer. 

Devo aqui recordnr, Sr. President2, 
q;.~e para honr'l dêste Povo heróico e 
refulgente de cultura da cidade do Rio 
de Janeiro, síntese inteira da Pátria 
- não é a primei.!"a vez que êle se 
levanta pela voz cte seus representan
tes para que reconheçam e obedeçam 
a um· direito fun:laments.l que J.he 
pertence e que nãc· pode legitima
mente e honestamente ser exercido 
à sua revelia - c direito de ele!?::-r 
soberanamente, pelo voto direto e ex
clusivo. aquêle q:.~ç há de exerce:. 
como Prefeito, 'lS funções do poür~r 
executivo do Distrito . 

A batalha por êsse direito vem de 
longe: ncs anais C:o Parlamento H· 
inscrevem páginas llrilhantes que :e-
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gistram a atitude dos representante:s 
<:ariocas na defesa dêsse direito po
lítico correlato ao alto grau de cul
tura a que atingiu a Metrópole. 

E a imprensa carioca - essa gran
de voz exterior, o<t:pitante mais que 
outra dos ansêics p_opulares porque ê 
a própria voz do povo sem o freio dos 
interêsses ou dos compromissos qu!J 
tolhem, essa imprensa desde lon;:::--s 
tempos, se aliou ao combate pela au
tonomia do D!stritCI Federal e, desde 
então, se fêz perene vanguardeira dês
se bom combate. 

A idéia, por fim, triunfou vencena0 
todos os preceitos ridículos e fú • :;!s 
motivo::. que a entravavam dada a i."'l
eompreensão de Lins e os cálculos de 
m1tros que viam, não raro, no cargo 
excelso de Governador da Cidade, um 
meio sedutor. · objeto ou fim de aco
modações pessoais, sem o devido c e.;
peito, ao povo ma's culto do país. 

A Assembleia Coastituinte de 1934, 
~ue trazia os pen-;amentos e os sen
timentos novos da época a serem in
corporados às con::~uistas já definit;. 
vas da democracia brasileira, e. .1 

par dêlcs, o empenho da efetivação 
de direitos posterg·'tdos, inscreveu na 
sua agenda o caso da autonomia "· 
em sessãp memorável daquele ano, re
~onheceu e proclamou o direito· de ~ 
povo carioca eleger o Prefeito da ci
dade do Rio de Jar,eiro. 

Ato de sabedoria política qiÍe mull o 
honrou aquela 'histó~ica Assembléia .da 
qual participaram muitos dos nob!'es 
representantes que, hoje, neste recin
to. da soberania r..,cional, vão ter a 
alegria de reafirmar a sua convicç:i·J. 
votando, dentro e·n breve, pela res
tauração da independência polft;cc; 
do Distrito Fede::-al no âmbito da 
line organização r.os seus poder<!s 

A prática, logo ~es:uida, do novo_ re
gime local, com .?. eleição para P!·e
feito, do inesquecível Pedro Ernest~. 
provou exuberantPmente o acérto t\:1. 
medida, desmascarando de vez os fal
sos motivos do.s opositores, de inca
pacidade de auto-govêrno do povo 
·carioca e supostos conflitos de juris
dição entre o poder local e o poder 
mais alto da República pelo simples 
fato de terem êlcs a sua sede no mes
mo solo da terra brasileira. 

A Res, non Verba. Dêsse modo res
ponderam triunfalmente os fatos ao 
palavrório interesseiro. descortês e 
-vão. 

A carta crcspuscular de 1937, no 
.entanto, sub;·crtendo, traumàt!carnen-

te. de jont en comble a estrutura po
lítico-jurídica da Nação, de modo a 
substituir as institukóes ha.."'D.oni.:~
sas e flexíveis da democracia pela ru
desa da ditadura, arrebatou também 
ao Distrito Federal a carta da sua au-' 
tonomia política, fazendo-o retrogra
dar à mesquinha condição dos degre
dados. 

A~ora, Sr. Presidente, no ano de 
l:Hô, cêrca de dez anos depois, reune
se r,sts vasta e conspícua Assembléia 
Nacional Constituinte paJ'a recondu
zir a grande Pátria ao leito das suas 
tradições veneráveis nos quais o povo 
- e só êle I -- é a base, o principio e 
o fim do poder público. Veio êle, êste 
Parlamento, do seio ardente do povo 
,:edivivo trazendo no seu coração as 
mquietudes e os anseios de liberdade 
e de justiça por que clama êsse mes
mo povo e, por isso, deve conse~var 
u empenho de reabilitá-lo em tôda 
pl~nitude. 

Nunca. entre nós, uma Câmara po
litica foi constituída sob tão premen
tes imperativos da vida nacional na 
ordem política, social, econômica, edu
cacional e jurídica; mas também ne ... 
nhuma outra. como esta, trouxe con
sigo a legenda significativa de "As
sembléia da esperança." 

Reune-se êste Parlamento para res
taurar a sadia trac\ição da democra
cia brasileira. a soberania. popular 
exercida pelos seus órgãos legítimos 
na haxmonia e independência dos po
deres, as liberdades e os direitos im
prescritíveis, inerentes à pessoa hu
mana e reconhecer no seu texto novos 
postuladcs oriundos de novas relações 
de direito. A êle incumbe, pois, res
tituir à Cidade do Rio de Janeiro o 
seu direito usurpado, direito político 
essencial e que · fõra reconhecido pela 
Constituinte de 1934 e no exercício do 
qual se achava até o ano de 1937. 

Como se vê, Sr. Presidente, - e 
para isso peço ·-a atenção dos Senho
res Representantes - não se trata 
simplesmente, no caso. de conceder 
pela primeira vez, ao Distrito Federal 
a sua liberdade política no tocante à 
elewão do Prefeito: mas de um ato
de maior imperativo, de justiça inde
cl!nâvel porque corresponde ao res
tabelecimento de um direito legítimo 
já adquirido, reconhecido e procla
mado pela Constituição de 1934 .. 

A to~alidade dos partidos polítiCOS 
com aGr-ento nest11 Casa, sem exce
~ão de um ;;ó inscreveu no seu progra

.. ma de lutas a restauração da auto
. nomia do. Cidade do Rio de Janeiro. 
o que faz antever que a emenda apre
sentada ao Projeto terá entusiástica 
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consagração por parte dos Srs. Re
presentantes. E por que não assim? 
Por que não reconhecer no povo cario-' 
ca o direiro que" lhe assiste de auto
determinação, de governar-se por si 
nesmo através dos seus legitimes re-
presentantes? -

A Metrópole que atingiu a matu
ridade da sua consciência cívica; que 
,,ubiu ~.rs cimos educacionais e cul
turais nas ciências e nas artes, que 
provê por si própria - e suficien
temente - tõdas as necessidades de 
sua complexa administração; que na 
Monarquia e na República atuou nas 
câmaras políticas através de brilhan
tíssimas bancadas, influindo com a 
clarividência dos seus representantes 
nos debates e solução dos mais sérios 
problemas nacionais; a · essa Metró
pole, pergunto eu, emancipada em 
todos os sentidos, alguém pretenderá, 
acaso. recusar um direito que se ou
torga até ao mais insignificante mu-
nicípio dos Estados? . 

Demonstrada, as..'<im a sua grande 
cultura politica. e supercapacidade de 
autodirigir-se o que restaria, acaso, 
para ser oposto a êsse direito, pelos 
que não amam as virtudes do povo 
carioca? A possibilidade de conflito 
de autoridade. ccmo outro•a alegavam 
tendenciosamente os seus inimigos? 

A prática já provou o contrário; e, 
depois, . não serão as respectivas es
feras de ação, a municipal e a federal, 
delimitadas pela Lei de modo que não 
se choquem, que não se atritem; mas, 
antes. que se harmonizem, qut> · se 
completem para o bem comum?. 

Dentro da ordem, do respeito à Lei, 
com o tato da educação política às 
duas a-ut.oriciades - l'n:na.for e a menor 
- se moverão harmoniosamente no 
mesmo plano, como na mecânica ce
l€ste a Lua e a Terra giram em pe
rene harmonia, embora uma tenha a 
sua órbita precisamente inscrita na 
órbita da outra. 

Assim, Sr. Presidente, a autonomia 
do Distrito Federal se apresenta aos 
olhos dos constituintes de 1946 trans
parente, limpida, lmpondo-se por si 
mesma com a fôrça de um imperativo 
ca,terórico. 

Os Representantes cariocas n.esta 
Câmara, de todos os Partidos, numa 
surpreendente !Ulallimidade - única 
até hoje - acabam de reafirmar a 
de<::isão irrevogável de suas respecti
vas bancadas no sentido de votarem 
a autonomia política do Distrito, no 

_ cumprimento de um dever indecli-
nável. · 

Dessa. forma, Sr. Presidente, de
sempenhando-me da nobilitante mis-

são com que fui distinguido, diriJo
me às bancadas de todos os partidos 
concitando-os a que votem pela au
tonomia do Distrito Federal com o 
que terão cumprido um dos compro
missos básicos de se'!lS partidos e pres
tada uma deYi.da homenagem ao cul
to e nobre povo carioca. <M1Lito bem, 
muito bem. Pàlmas.) 

O SR. PRESIDENTE:- Tem a pa-·. 
lav.ra o Senhor Vieira de Melo, pri
meiro orador inscrito. 

O SR. VIEIRA DE MELO (•) -
Senhor Presidente, bem sei que vou 
já abusando da liberalidade de v. Ex. a 
e, sobrPtudo, da atenção cem que se 
tem dignado de me ouvir a Egrégia. 
Assembléia Nacional Constituinte. 
Mas se V. Ex. a e meus ilustres pares 
atentarem para a complexfãade;·so
bretudo para -a gravidade do proble
mas que vimos tratando, hão de relevar 
a insistência com que, pela terceira. 
vez, volro à tribuna para fe..'i-lo. Lon
ge de nós que mais alguns anos, ou. 
mesmo mais alguns dias, venhamos a. 
ser sl.ll·preendidos com aumentos pro
digiosos, fantásticos nas tarifas dos 
princi.pai:s-sezyiç__os públicos de que nos 
utilizamos; longe-·de nós que daqui a 
meses ou anos tenhamos elevadaS ·a&·. 
contas de telefone, gás, luz elétrica, . 
os preços de transportes, onera.ndo, 
cada vez mais, a bolsa já de si tão 
esvasiada do povo brasileiro. 

Não ê outro o motivo por que me 
bato tão ~tentemente por êste as
sunto, afim de que sôbre os lnterês
ses da coletividade, tão ~os para 
nós. não se co!OQUeiJ.l os interesses 
de empresas concessionárias de 
serviços públicos. 

Já. th:e oportunidade de demonstrar, 
penso mesmo que exaustivamente, que 
não só a doutrina como a jmispruden
cia americana abandonaram, por · 
completo, os chamados sistemas do 
custo de produção, ou seja, o siste
ma em que se procura avaliar o ca
pital não pela soma 'e investimentos 
realmente aplicados; mas pelo valor, 
pelo custo que o aparelha.men·«> des
sa emprêsa teria nos dias de hoje, 
fazendo-se, além do ma.fs, a conversão 
dessa unidade quasi sempre em moeda. 
estrangeira, ao câmbio da época. 

Mas, Srs. Constituintes, o argumen
to com que se procura ainda a.bal.ar 
o pensamento da Assembléia Consti
tuinte, é o de que ·a adoção <io custo 
hiStórico no texto constitucional. con- : 
tribuiria J;ara afastar- do Bra.sil os· cs.
pitais estrangeiros. Aponta-se a A:r-

(•) Não !oi revisto pelo orador. 



ge:otina como uma espé()ie de fantas
ma que, apresentando condições muito 
mais favoráveis para a importação 
dê5ses capitais, teria lugar preponde
rante nesta !ase de após-guerra·. 

Pois bem. Senhores Constituintes: 
o.que se verifica é que, se êsses capitais 
não encontrarem, no Brasil. a acolhida 
que desejam, muito menos a terão na 
República Argentina. 

Ainda há pouco, tratou-se de orga
nizar, em Buenos Aires, uma grande 
emprêsa de transportes urtanos, que 
fundia cêrca de· quarenta companhias 
de ônibus. de ferrocaris, de tramways, 
tanto de superiicle como subterrâneos, 
e o d€Creto federal que autorizou essa 
junção, para formação de uma em
prêsa única, adotou o critério do custo 
histórico. Cada uma das emprêsas fun
.didas· teve de declarar, pelos seus do
cumentos e livros, qual tinha- sido o 
capital realmente investido. E foi nesta 
base - ·do capital realmente inves
tido - que se avaliou o capital da 
grande emprêsa, para efeito da tari
fação. 

O Sr. Jura.nd.ir Pires - Apresentada 
como V. Ex.a está fazendo. cem o bri
lho ~e sua inteligência e o. élan do 
seu entusiasmo patriótico. vai parecer 
que a base do custo histórico repre
senta a salvação dos preços e a im
possibilidade de que se tornem os "ca
Pitais aguados". como V. Ex.a referiu. 
Mas. em realidade. basta V: Ex.a no
tar que. no capital histórico se se ca
pitalizam juros e lucros extraordiná
rios; .se se permite que sejam leva
das à conta de capital as obras novas, 
evidentemente se tira do povo. à som
bra· do capital histórico. maior quan
tidade de dinheiro. Mais ainda: jun
tando-se as debentures como V. Ex.a 
defendeu ôntem na computação do ca
pital, credita-se, na conta correspon
dente ao custeio os juros dessas de
be:otures; recebendo garantia de juros 
por essas debentures, que- acontece com 
o capital? Com a tese do capital his
tó.."':ico. chega-se a pagar quatro ou 
cinco vezes aquilo que realmente se de
via pagar. 

O SR. VIEIRA DE MELO - E' dou
trina de V. Ex.a, que, infelizmente, não 
consegui encontrar, apesar de meu es
fôrço. de minha tenacid:l:de, de mi
nha vontade de estudar. em nenhuma 
das centenas de autoridades da maté
ria,. que c<J.nsultei. 

O Sr. Juran.d!r Pires - Mas V. Ex. a 
:sa.he que o que os au~es dizem serve, 
apenas, como Indicação de raciocínio. 

O SR. VIElR.I'. DE l\1ELO - D:vo 
informar a V. E.'!:.• que não costumo 
vir para csf~ tribuna fazer aft:m:~~ões 
levianas. Queimei minh:ts . pest:l.llas 
buscando, nos originais, todos vs dou
r.rinadores, alemães. ame!·icanos, fran
ceses e ingleses, e em_ nenhum nêles 
c::1contrei · a exc'.i-uxuia teoria su,:;ten
tada per V. Ex.n c que. até hoje, nito 
sei qual seja. Esta é a ve::-da de . 

O Sr. .!urandir Pires - . Ofe!'€Ç•J. a 
V. Ex.' êste trabalho, pa:a que o Jlus
t:e colega comp:::eendc que não é com 
quatro noites de imônia que se pooe 
estudar um assunto dessa em:eJ·gl>du
~a. <Passa. às mãos do orcaor z~m li-
~ro.) · 

O SR. VIEIRA DE ;\iELO- T<>ÜlO 
estudado. O que ve1·i!ico é t;ue o nobl'e 
deputado ainda não trouxe pr,;a <'"t.a 
Assembléiz. um dc-::umeuto ~~iluer, 
U!na opinião a não .-;e-.r a sua. E eu, 
por mais acatame-nto e re:;peit.o que 
tenha pelo pensamento do E"ffiÍU('nte 
colega, prefiro ficar con1 os c1out.r~na. ... 
dores do assunto.--

0 Sr. Jurandir Pires- Não cite ..:-pi
nião de ninguem. 

O SR. VIEIRA DE M:s:l.O - Ptc .. 
firo ficar com aq~lt's que di1:cram 
normas nos paises ma.ir. adiant::àn~ .:1o 
mundo. Prefiro ficar com êles, s. fi
car com a opinião de V. Ex.a ~Ui' até 
êste momento a Assen1b1t;ia nâ•) s:"ba 
qual seja. -

O Sr. Juranàir PireB - V. E.'i.• :oStâ 
na Idade Média, -€·m f!:l~ só o~ :-,u:ores 
lhe servem como ';erdade: ~~ eu .:-!:teu 
na época em. · que ~ó a ide:a l6~~ca 
vale. , 

Não me intere~sa o que os outros di
zem. Sirvo-me do raciocínio e !la ló
gica. V. Ex.8 é do magister di:rit: 

O SR. VIEIRA DE MELO- V. Ex." 
pode julgar que a su:. opinião de; e pre
valecer sôbre a geral, sõbre a oplnli'\o 
unânime, mas o r.:.ciocínio. a capaci~ 
dade de compr~ende:r não é pr!l'llé(;lo 
de V. Ex.a 

O Sr. Jura:nàir Pir·es - Por isso, 
mesmo estou deb:1 tendo co:n V. Ex." 

O SR. VIEIRA DE MELO - ~~s, 
Srs. Constituint-es. pe~mito-~r.e ;:onti
nuar. 

Declarei que o último arg;m:H~ll~ 1e
V:lntac!n ccr.tra 2 ccutri 'ln que ·;enho 
sustent::rr1do é o de que o custo his
tó!'!co afugentari~. c1.vita.is estrangof!rcs. 
Xão há negar. 
· Todos r..ós senti= a nee€>5~dade, 

a imperiosa neces~idade de que capi
tais estrángelros nnh:;m para ;) nos-
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so pais ajudar o nosso desenvolvimen
to, a exploração de nossas riquezas, 
mas isto está muito longe de aceitar 
que nos submetamos à condição de es
cravos dêsses capitai<;. o que deve
mos é proporcionar-lhes uma remune
ração justa, de modo que, como disse 
o nobre deputado Aliomar Baleeiro, 
nós nos sirvamos dêles e não êles de 
nós. 

Esta é a doutrina que_qualquer in
divídtAo cem senso de patriotismo 
apreciável terá de defender. E uma 
vez que o critério que vimos anali
sando é, prol'ada::nente, o da defesa 
dos interesses coletivos, é êsse crité
rio que devemo;; adotar. E graças a 
Deus ainda não ouvi nesta Assembléia 
uma voz se levantar em defesa do 
custo de reprodução, nem mesmo a 
do . nobre deputado ··Jurandir Pir~. 
porque S. Ex.a, combatendo o custo 
histórlco, não apresenta qualquer ou
tra teoria ou critério para ·O contrõ
le de tarifas, para a avaliação de. ca
pitais. 

O Sr. Jurandir Pires - Para não 
dar um aparte quilométrico, vou pedir 
à taquigrafia que transcreva uma res
posta que dei a uma consulta feita 
pelo Instituto de Economia de Nova 
York a propósito ·da fixação de tarifas. 
A mentalidade mercantilista de Vossa 
Excelência ... 

O SR. V'".LEIRA DE MELO - A mi
nha mentalidade é a da defesa dos in
teresses da coletividade. Não tenho 
mentalidade mercantilista; até porque 
nem comerciante e industrial sou, mas 
simples advogado. 

O Sr. Jurandir Pires - Trata-se de 
uma escola econômica.- V. Ex.• não 
precisa, para s-egui-la. ser comerciante 
ou industrial. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao 
nobre deputado que não aparteie o 
orador, que ontem reclamou d::J. Mesa 
não poder concluir seu discurso. 

o· Sr. Jurandir Pires - Cumprirei 
a ordem de V. Ex. a e não apartearei 
mais. 

O SR. P.RESIDE:r.""TE- Não é uma 
ordem. é um pedido. 

·o SR. VIEIRA DE MELO - Se
nhores Constituintes, prosseguindo, 
devo afirmar o ql.ie já tive oportuni
dade de dizer num de meus discurs\ls 
anteriores: que a teoria do custo his
tórico, contra a qual tanto se insur
gem alguns psel.ido-nac!onalistas, já 
constitui uma tradição em nosso di
reito. Ela é, além do !I'..ais, uma te~e 
pacífica r.:1 doutrir.a brasileira. 

As maiores autoridades que entre 
nós têm versado o assunto são dessa 
opinião. Basta citar ·entre outras o 
professor Bilac Pinto, na sua excelen
te monografia - "Regulamentação 

-Efetiva dos Serviços de Utilidade Pú
blica"; o professor Anaya Melo -
"Dos Seniços de Utilidade Pública"; 
o professor Alfredo Vr.laãão, na sua· 
interessante. "Introdução ao Código de 
Aguas", que entre nós adota, em w..a
téria de regulamentação da energia 
hidráulica, o principio do custo histó
rico; o professor Hermes· Lima, ilustre 
deputado nesta Assembléia Nacional 
Con.sti tuinte, que, em artigo publicado 
1.0 •·c.,:-reio da :i.\ianhã". sob o título 
•·Tarifas de Seniço Público". mostrou 
quão perigoso e a bsl.i::do seria para os 
nossos interesses a adoção, no Brasil. 
do chamado custo de reprodução ou 
critério do jÚsto vàlor atual. 
A~nda. podemos citar as opiniões do 

engenheiro--Plinio Branco, do Senhor 
l\rário Lopes Leão, do Sr. Pires do Rio, 
do. Sr. Paula Sousa, e, finalmente, do 
Sr. Meirelles Teixeira, o qual, como 
disse, pertence ao Departamento Jur~
dico do Estado de São Paulo e etn 
obra verdadeiramente exaustiva. esgo
tou a matéria, mostrando quanto se 
tem caluniado aqui o pensamento dos 
doutrinaàores e economistas ameri
canos. 

Provado, assim, que a doutrina espc;_ 
sada pelo têxto constitucional é, de 
fato, a prevalente na jurisprudência 
e na administração dos palses ma.is 
cultos do mundo, não vejo, Srs. Coru.
tituintes. como devamos abandonar 
essa prática., essa experiência, para nos 
dedicarmos a aventuras, a verdadeiras 
aventuras, em que a única parte pre
judicada será. realmente, a coletividadoe 
brasileira. 

Agora, Srs. Repres c ntantes, a ques
tão da constitucionr.. 'dade da matéria. 

Sou daquêles qu,; têm da matéria 
constitucional um conceito restrito. · 
Penso que uma Constituição não deve 
ser mais do que uma estrutura político-

• juridica do Estado, e uma precisa enu
meração de dirz.itos e garantias. 

Acho que tudo quanto é móvel, tudo 
quanto é suscetível de evolução ou 
transfo::mação. deve ser escoimado do' 
têxto constitucional. porque êsse de
talhismo e êsse casuísmo lhe coí:npro
met:m a durabilida-de, que de'lie ser 
uma de suas car~teristicas predo
minantes. 

Assim, não ·estou longe de aceitar 
como procedente o argumento da.quê
les que pretendem se ~clua a maté
ria do têxto constitucional, pois estou 
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certo de que, numa regulamentação 
ordinária, o Ppder Legislativo brasi
!eiro, consciente de suas responsabilida
des e deveres, como gtJarda dos interês
ses do nosso povo, não seguirá outra 
orientação que não aquela a que vimo~ 
de aludir, porque de-la depende a ma
nutenção, a estabilização econõmic~ 
das emprêsas e, conseqüentemente. a 
estabilização de tarifas de preços qu~ 
o povo será chamado a pagar. 

Smhores Constituintes, permitam
me dê aqui por encerrada esta minh..t 
exposição, até mesmo porque já !Ui 
chamado de campeão dos discurso~ 
em série. não por culpa minha; e, 
além do mais, é bem possível que den
tro de alguns dias tenha d:: retornar à 
·tribuna, para tratar de outros assun
t-es palpitantes, seja de matéria cons
titucional, seja de matéria admir.is
trativa ou, ainda de matéria politi
ca. (Muito bem; 1nuito bem. Palma.s. 
O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa-
lavra o nobre Representante, Sr. Pau
lo Sarasate-,. 

O SR. PAULO SARASATE (Pela 
ordem) - Sr. Presiõ.ente, restando 
apenas cinco minutos da hora do ex
pediente, e como o assuto de que vou 
tratar demanda tempo maior, porque 
s: refere à defesa, que pretendo fazer, 
de minha emenda sõbre os extranume
rários, peço a V. Ex.a conceda êsse 
resto de tempo a outro orador, man
tendo-me inscrito para c expedien:e 
da próxima sessão. 

O SR. NESTOR DUARTE - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or-
dem. ,... 

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

O SR. NESTOR DUARTE 
<Pela ordem) - Sr. Presidente, há 
dias, quando ,falava· nesta Casa o ilus
tre Deputa-do >Jela Bahi::: Sr. Manuel 
Novais sõll~e o >istema fer~oviário e 
rodoviário do Esta do, tive opartur>..i
dade, secundando suas justíssimas 
considerações, de chamar a aten
ção do plenário para a situa
ção calamitosa "m que se encon
t.-am os transportes baianos. 

Afirmara eu, em mais de um apar
te, que estava a reteber correspondên
cia amiudada e reiteTada dos meus cor
religionários e a.'nigos, peõ.indo cla
masse, reclamasse ou protestasse desta 
tribuna e onde fõsse possível, contra 
a situação econômica e financeira da 
Bahia, proveniente,- sobretudo, do que 

podemos chamar o· estaóo catastrófico 
do seu· sistema de trar..spartes. 
.A Bahia é, dos g•andes Estados cta. 

Federação, o que, no momento, se en
contra em piores tondições econômi
cas. O Estado carece de uma rêde de 
transportes digna de sua exten~ão 
territorial e da importância de sua. 
produção econômica. A rêde de que 
dispõe, além de pe~!lena p~a ~tender 
às nec~ssidades e :.. capac1daae pro.
dutora do Estado, quer no setor rodo
viário quer no ferroviario, pelos des
mandÓs da administração !ederal .e, 
de alguma sorte. da aciministração es
tadual, hoje padece, mais do que ou
tro qualquer sistema na Federação, 
das conseqüências e das irregulari-d~
des nas relações ecoD.õmicas crJ.e a 
guerra e o após-guer;-a acarretara!!l 
para o nosso pais. • 

O Sr. Manuel Nova.is - V. Ex.a t&n 
razão ao apontar o estado de aban
dono dos transport~s na Bahia, por 
culpa exclusiva do Govêrno Federal, 
que nos tem tratado como terra de 
ninguém. Basta am argumento: Q 
Estado do Rio. co:n população de 
cêrca de 2 :milbõe.> de habitantes e 
uma área de 44 mil quilômetros qua
drados, possui uma rêde de 2. 600 qui
lômetros de estradas, enquanto a Ba
hia, com· uma população de 4 milhões 
e éantos habitant~s e com uma ár<>a 
àe 529 mil quilõm?t.ros quadrados; com 
renda superior à do Estado do Rio, 
possui apenas 2. 200 G.uilõmetro.s de 
estradas de ferro. O êrro é, portan~o, 
do Gpvêrno Federal. 

O SR. NESTOR DUARTE 
Diz muito bem o nobre apar'•eanw 
que a· culpa é sobre~u-do do Govêrno 
Federal'. A verdade é que a situação 
da Bahia é calamltosa. No instante 
em que :;e apela ·.oa:::a iôdas as fôrças 
do .pais, a fim :le produzirem c;uanto 
baste para as nxçss!dades do mer
cado interno, o ;x>bre proo.l)tor baiano 
é obrigado a reduzir a sua _atividade 
e a pedir aos ucmais que também· a 
reduzam porque o Escatio não tern 
transportes suficientes para veicul~ 
essa angustiada ,J:::-o:!ução e, as.>im, 

. corresponder às 11ecesiàades da e<:o
nomia nacional. 

O Sr. Manuel N:n;ai$ - A ;:>olit!ca 
que ·o Govêrlio F<êderal vem adotando 
no Estado é a dos re::nellidos. Re<:en
temente, denunciei o esta Casa o fato 
de locomotivas res~i:vadas à Ba!lia se
rem transferidas :)ara a São Paulo
Rio Gran1ie. Agora se verifica que o 
Govêrno Federal pretende salvar a 
situaç!!.o calamitos:.; da Leste Bra~ilei-
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.ro à custa da Estrada de Ferro Suào
e.st.e .-:a Bahia JU Estrada de Ferro 
C::e Nazaré, que serve à região abas
t·ce~dora da cidade do Salvador. 

O SR. NESTOR DUARTE 
O aparte de V. Ex.n é tanto mais opor
tuno quando fere o assunto principal 
da reclamação que estou dirigindo aos 
l)ocleres públicos, '!:leste momento. O 
EstadQ da Bahia, .;Jém de perder, para. 
s ferro,·!a federal a•i existente, as lo
comoti\"as adquiridas. que foram man
dwi!s para a c;str.:t~a de ferro São 
.Pat:lo-Rio Grac.do;, P.stá sob ameaça. 
de perder aquelas locomotivas que o 
Govérno Esta.dual. com suas econo
-«nias. adquirira para a· Estrada de; 
Ferre Nazaré. numa transação com a. 
(it:2.: o Go\·êmo :;>ederal preten<l.e su
.p_'"Í::.. c estado de carência em que dei
xou a sua ferrovia, a Viação_ Leste 
Brs-..sileiro. 

O Sr Carlos Marighe!a - Estcu 
.inteiramente de acôrdo com as obser
vações de V. Ex.=. Jã levantei desta 

. trib~ua a minha •r-,z para clams.r con-
tra a calamitosa <ituação da Viação 
-Le;;te Brasileiro. V. Ex. a poderia 
acrescentar que o Oovêrno Fe<l.eral se 
pro;..."Õe remedia::- a lamentável situa
ção dessa estrada de ferro, aproprl
lincb-se não somente das quatro lo
co:noti\"as adqub-das ?ela Viação Fér
rea de Nazaré, mas também dos va
gõe.;; de 30 toneladas, com · os quais 
es.;a estrada, completamente abando-

. · nada. pretendia regularizar a sua si
t'.JaCâ<J. Isso é que se chama despir 
um santo para vestir outro. 

o . SR. NESTOR DUARTE -<

Sr. Presidente, assim como aludi lUl 
ci:;ccrso do no!:Jre Deputado Sr. Ma
nuel Novais, ia também ml!ncionar o 
.J)roferido pelo ilustre- apa.rteante Se
nhm: Csrlos Marighela, a fim de mons
tra r a V. E..-...~ e à Assembléia como 
tooQs nós estamos empenhados :em 
que c Gol'êrno P'ed~ral ponha cobro à 
sit•.!9.Ção de cala:ni.dad.e pública em 
que se encontra o meu Estado. 

O meu apélo, neste instante. di!ve 
ser. acima de tudo, dlrlgido ao nobre 
Sr. Ministro da Viação, que acaba d~ 
reg-ressar dos Estados Unidos, a flm 
de que S. Ex. a yolte seu olhal' ·par2. 
o Estado da Bahia. no sentido de re~ 
solv-o:_r o prob~ema dos transportes que, 
ali. e - rep1to - de verdadeira ca
lamidade. 

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

O SR. CLAUDINO SILVA - Se
nhor Presidente, peço a palavra para 
apresentar uma indicação. ' 

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

O SR. CLAUDINO SILVA - Se
nhor Presidente, pedi a pala.vra a fim 
de enviar à Mesa uma indicação, que 
pretendo justificar. Trata-se do alar
gamento da estrada de ferro ligando 
o Rio a São Paulo, o qual, apesar de 
envolver lnterêsse coletivo, se levado 
a efeito prejudicará a população pro
letária que será atingida pelo traçado 
pretendido. 

Podem perfeitamente as autoridades 
públicas, ao realizar o novo traçado, 
preser~ar os direitos elos .moradores, 
visto como, no Distrito Federal, hã 
ainda muita área de terra pertencente 
aos "grileiros" e latifundiá.rios em 
condições de servir para se levanta
rem novas. habitações, tanto mais 
quanto, atualmente, nesta. capital e 
em todo o Brasil, a população pobre 
e o proletariado lutam com a fa.lt.a 
de teto . 

PiJSSf>--às-.mãos de V. Ex.a, Sr. Pre
sidente, a Indicação a que me refiro . 
'(Muito bem.) · 

O orador envia â Mesa a se
guinte: 

INDICAçÃO N.0 215, DE 1946 

Sugere ao PcJrler Executtvo· 
permutas de casas na Parada de 
Lucas 110r oUtras no mesmo 
bairro. 

Considerando que ·os moradores de 
Parada de Lucas foram desapropria
dos de. suas casas para a construção 
do novo curso da Estrada Rio-são 
Paulo; 

Considerando que, pela reduzida 
avaliação não podem êsses moradores 
comprar nem construir novas mora
dias; 

Considerando que essas famllias fi
caram sem teto e sem abrigo e com
pletamente a-o desamparo; 

Considerando que a crise de habi
tação é uma das mais sérias por que 
temos atral•eosado, atingindo p.tirict
palmente as classes menos favoreci
das; 

Indicamos sejam sugeridas ao Poder 
Eexecutivo por Intermédio da Mesa da 
Assembléia medidas no sentido de que 
as casas dos moradores de Parada 
de Lucas no novo curso. da Estrada 
Rio-São Paulo, sejam permutadas por 
outras casas no mesmo bairro· ou por 
terrenos e materiais onde possam 
construir novas casas. 

Sala das Sessões, 1 de agõsto de 
1946. - Carlos Prestes. - Gregório 
Bezerra. - C!audino Silva. -Batista 
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Neto. - Osvaldo Pacheco. - Agos
tinh.o Oliveira. - CarlDs Marighela.. 
- Alcides Sabença. - Catres àe Bri
to. - Jorge Amado. - João Amazo
nas. - Mauricio Gr.abois. - Alcedo 
Coutinho. - Abilio Fernandes. 
.J~é Crispim. 

Atenda-se. 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Medeiros Neto envia à Mesa o se
guinte discurso para ser dado como 
lido. 

O SR. MEDEIRLOS NETO - Sr. 
Presidente. vou fazer ligeiro estudo 
sõbre o divórcio no Brasil. 

1). Em face do Direito. 
Lê-se em Plutarco uma lei reg1a, 

atribuída a Rômulo, segundo a qual. 
na antiguidade c!Sssica do Direito. 
já era combatida a instituição do di
vórcio, mesmo quando efetuado com 
o beneplácito dos respectivos cônju
ges. No período da República, quan
do o argentário Spúrio Carvilllio Ru
ga, ~iolentando a .autoridade dos tri
bunais e a influência dos censores 
repudiou a sua mulher, por ser es
térH. e cometeu, assim, o primeiro 
divórcio vincular da história da hu
manidade, grande foi a impressão do 
povo romano. Bebendo nessas fon
tes tradicionais, o clá.ssico Direito 
Romano define. então, o casamento 
como co71.Sórtium omnis vitae, união 
de tôda a vida, união total, perma~ 
nente de "l-idas. Comentando' Aulolé
gi() tal definição. à luz da filosofia 
objetiva do Direito, diz o seguinte: 
"Não é licito se dissolva o matrimô
nio consumado a não ·ser por mor
te''. Fôra, respeitando êsse patrimô
nio jurídico dos Il8SSOS maiores, que 
os constitucionaliitas do Brasil e!l.
tenderam sempre ser o casamento. um 
contrato natural, um contrato de 
adesão e doação mútua, cujo objeto 
importa em exigências superiores à 
vont.ade dos contraentes e cuja cons

.tituição contratual escapa ao inte

. rêsse do indivíduo. em detrimento da 
coletividade. ou da parte, em pre
jufzo da consciência. Sabem os nos
sos ilustres. juristas patrícios que o 
Direito não pode criar uma organiza
ção do matrimônio distinta da sua 
essência ética. ou em oposição com 
ela. como é o divórcio. Ademais 
compreendendo os nossos juristas que. 
tendo a ordem jurídico.:positiva a 
ml$..'<àO de completar a ordem jurídi
co-natural, cooperando com sanções 
eficazes à sua observância, deduzem 
de certo, que a lei positiva não tem 
()Utro papel senão reconhecer os 

caracteres ào matrimônio e sancio
ná-los. Sentindo os nosso legisladores 
que, na evolução jurídica dêsses úl
timos anos, é evidente o sentido so
cial do Direito. com muita razão, 
vão inscr~vet, mau grado o desacõr
do de alguns, no texto constitucional 
de 1946, a determinante de que o ca
samento deve ser indissolúvel e os 
seus deveres, compromissos e respon
sabilidades devem ser efetivos, para 
que assim a família seja a célula 
real da sociedade. Sabem os homens 
públicos todos do Brasil que a nossa 
vocação social e jurídica repele as 
leis exóticas e já consagrou, no di
zer de Rui Barbosa e Carlos Reis, o 
divórcio como uma poligamia suces
siva, uma mancebia corrida. Clóvis 
Bevilãqua e Pontes de Miranda, nas 
próprias definlões que formulam sô
bre o que seja o conceito jurídico 
de casamento. apresentam-no como 
uma instituição permanente e dura
doira, tal como o conceberam sem
pre os nossos maiores. O ilustre se
nador e jurista, Dr. ~rreira de Sou
sa, declarou-me. não faz muito, com 
efetiva oportunidade, que o homem 
público, obrigado sempre a encarar e 
situar os problemas, ·nos seus efeitos 
sociais e coletivos. não pode ser di
vorcista, porquanto o divórcio situa · 
um problema social no individuo, no 
particular, em detrimento do geral e 
do bem comum. O insuspeito Do
mingos Velasco, secretário geral da 
Esquerda . Democrática, afirmou-me, 
de uma feita: "Sou anti-divorcista 
porque concebi que a Igreja, com a 
sua experiência, quasi milenar, sô
bre os homens, cs costumes e as 
nações, não podia deixar de possuir 
razões profundas para combater o 
divórcio". 

2) Em face da opUllão pública. 
A opinião pública nacional, na sua 

maioria, repele o divórcio.- E' o pró
prio Hermes Lima que, citado por 
Hamílton- Nogueira, afirmou que, um 
pais como b nosso, informado, his
tõri.camente, pela. Igreja, não aceita 
leis exóticas. De certo, quis o douto 
professor · assegurar que leis como a 
do divórcio o nosso público consci
ente repilirã.. E de fato é Isto ver
dade. O Instituto da. Ordem dos Ad- . 
vogados Brasileiros, no seu Ante-Pro
jeto de Constituição, que ofereceu. 
como magnífico subsidio, à Assem
bléia Nacional Constituinte de 1946, 
diZ, claramente, r.o seu art. 128, que 
a · família é constituída pelo casa
mento in-dissolúvel. O Conselho da 
Ordem dos Advogados de São Paulo, 
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contra o parecer· do seu próprio 
:presiuente, o Pxofessor Noé Azevedo, 
condenou o divórciD. Rui Barbosa, 
em 1900, apwrlea.ndo, no Senado Fe
deral o divorcista sena.dor Maxtinho 
Ga:rcéz, exclamava: "E:i:ltendo que o 
maior argumento, a mais irrefragã
'l"el das preliminares_ contra o ~vo?;:
cio é n.ão ser ace.J.to pela opm1ao 
nacional". A Liga Eleitoral Católica. 
em 1933 -como em 1945, mostrou que 
a opinião pública naeional é co~
tráL>ia ao divórcio, com a sua ab
tll'de de apoio a representantes anti
divorcistas. o desemba:rgador pau
lista, Percival de Ollveira, e o pro
fessor Alexandre Correia, em artigos 
pul>licedos no Estailo de São Paulo 
e no O Diário, evi-denciaram, com 
sol>eja argumentação, que a opinião 
pública nacional, quer quando . ~a 
institliição da lei do casamento Cl'l"ll, 
em 1890, quer quanrlo da promulga
ção do Código Civil, em 1916, foi 
hostil às preponderã.ncias Jaicizan;tes 
do casamento. E ·consta que fora 
éste o motivo, entre outros, que le
vara o então Presidente da Repú
blica, Dr. Getúlio Dorneles Vargas, 
e os seus colaboradores, a manterem 
o dispositivo sôbre a indissolubilidade 
do matrimônio, na Constituição ou
torgada de 10 de novembro de 1937. 

3) Em face do bem público. 
Conhece a opinião pública naciona! 

que o divórcio, quo ad "Vinculum, e 
uma lei contrária à prosperidade da 
Pátria e ao bem geral da família 
e da socieda:de. Os exemplos colhi
dos de outros povos, no que tange 
à lei do divórcio, mostram, a.bundan
temente, a verdade dessa asser.tivá. 
Certo deputado alemão, ótado por 
Carlos Reis, 'no seu ti'S.lbalho sôbre 
o "Divórcio",. dizia, em pleno Par
lamento do Reich, com muita p~e
cisão e argúcia: "Feliz .do povo que 
não admite a lei do divórcio"! O 
orofessor Alfredo Barbedo, em carta 
êtiriglda ao Diário da. Noite, de lt> 
de novembro de 1942. dizia o se
guinte sôbre a pretensa lei do di
vórcio: "Foi sob o regime divorcista, 
na Roma dos Ce.sar-es, entregando-se 
ao amor liV>:e, que o povo romano 
se degradou ao pon.t() de perder todo 
o seu valor patril)tlco, todo o seu 
devotamento à gran'deza da Pátria~·. 
Oonfirmam essa a:fi.."'!!lativa do illlS
tre professor mencionado, o célebre 
livro "Grandeza e Decadência do 
Impé.;'io Romano" e a . :l!rópr.'ia yoz 
autonza.da de Mo:ntesqureu. Dizia 
êste grande !ilóso!o doDU-eito:- "Na 
época. de devassidão dos governado
res dissolutos e governados corrom-

pidos foi que se tornou necessárlÕ 
tolernr Atila, que chamou de seus 
escravos os romanos mais ilustres". 

Na Grécia, também, a etapa do seu 
declinio corresponde, perfeitamente. 
à da dissolução da sua familia, da. 
sua sociedade e do seu ,govêrno. Na. 
França, onde a avalha.nche de di
vórcios prc rocou a•balos até nas ba
ses. seculares da sua jerarquia sccial 
e politica, mais alta, o resultado· foi 
esta nação f.rancêsa de hoje, a qual, 
sem dificuldade, passa1'1a, não fôra. 
ainda a Igreja, do comunismo sexual 
para o comunismo administrativo. 
Na França, diz o insuspeito J'acques 
Bertillon, em 24 meses, depois da 
promulgação da lei do divórcio, os 
t!ilbunais de .Paris pronuncia.\•am 

5.994 divórcios, e, em marcha cres
cente, êsse número prosseguiu. até 
que o seu montante excedeu ao dos 
cãSamentos. 

Marche, um dos promotores da lei 
do divórcio, na França, arrepemiido 
do seu êrro, exclamava depois: "A 
Jei do divórcio está sendo an.tes uma 
tarifa de especulação usurãiia que 
uma lei". Regnault, po: seu turno, 
e como responsável pela vigência da. 
lei do divórcio, no seu país, também. 
bradava: - "0 divórcio está sendo 
um prêmio à levianda'à.e . e à il?-cons
tã.ncia dos esposos". Enfim, o 1lustre 
professor francês, F. Glasse~. é. q_uem, 
arrependido da sua contnbw.çao à 
sanção da lei do divórcio, diz: "O 
casamento civil, dissolúvel, descendo 
à ordem de um contrato temporário, 
Tevogável à vontade, tenae a ~eixs.r 
de existir, entrando na categona do 
que- se chama amor livre". 

Não se diga que, no Brasil, com a 
adoção da lei do divórcio, a corrução 
da familia seria menor. Com um 
povo, em plena formação histó1ica, 
de tendência e indole imitativas, o di
vórcio no Brasil, passaria a .somar
se entre as lamentãveis calamidades 
públicas, que já o abalam, nos seus 
alicerces. Convém não olhar só para 
o uso da lei do divórcio, pitoresca e 
romãntica, na sua aparência: cumpre 
encarar o seu abuso nos tribunais, 
nos juízos, nos cartórios, nos seus 
autores, nos seus agentes, nos inter
mediários do escãndalo. Elaborar leis 
é mais fácil que abrogá-las, Quando 
nocivas ao bem público. Cemi, grande 
jurista italiano, chama o divórcio de 
mal absoluto. Por si, acrescenta, não 
tem êle entidade, não sendo mais a 
morte do matrimônio. E' um efeito, 
um fator negativo, destruidor da in
dissolubilida.de da familia, base em 
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qu~ repousa a sociedade e descansa a 
felicidade do Estado. O divóréio é a 
sanção do êrro, do vicio, da inrid~
Tidade. E' o divórcio, que, visando 
moralizar a sociedade, comete a maior 
das injustiças; nivelando os espôsos 
honestos e dignos. cem os adúlteros e 
pei'(vertidos. E' o divórcio que, ten
tando ser útil ao instinto bestial do 
homem e da mulher, cria, na socie
dade, um "regime de filhos órfãos com 
pais vivos". 

4 - Em face do progresso. 
O divórcio, criando o vicio dos no

vos amores, destruindo a estabilidade 
da familla. arranca do lar o estimulo 
da proeriação, um dos fins fundamen
tais do matrimônio, e abre as com
portas do vício da limitação e res
trição da natalidade. São as estatís
ticas que atestam isto. E, onde o di
vórcio não se fez fator de restrição 
da natalidade é porque o pais, em que 
se instaurou a sua lei, dispõe de uma 
população, social e religiosamente, for
ll1ada sQb preceitos e normas de pro
funda -moralidade. Quando o clima 
social é semelhante ao dos Estados 
Vn · :>, o divórcio, converte o pais 
num campo de experiência do amor 
livre. O professor Oliver E. Baker, 
da Universidade famosa de Maryland, 
:>-presentou, ultiman1ente, uma impres
sionante estatlstiêa à X!V Conferência 
Nacional da Vida Familiar, a respeito 
da limitação da natalidade, nos Es
tado..<; Unidos, que mereceu a nossa 
consideração, no :Brasil. Disse- êsse 
eminente professor que, calculado pelo 
número de meninos, menores de 5 
anos, em relação a cada mil mulheres, 
en. epóca de conceber, o índice de 
natalidade ê hoje. :nos Estados Unidos, 
<tpenas um têrço do que era há 150 
anos. cumpre assinalar que, não fõra 
o fato de ~er a população dos Esta
dos Unidos, na razão de t1·ês quintos, 
constituída de estrângeiros d<: índole 
e formação cristã, como italianos, ir
landeses. belgas, portugueses, espa
nhóis, polacos, húngaros, ucranianos: 
alemães e holandeses, já havia desa
saparecido quase a idéia de !ilhos, 
ali. Transplantada para o Brasil essa 
mentalidade americana. através da 
lei· do divórcio, qual não seria a de
soladora paisagem da família nacio
nal? A lei do divórcio ê a porta 
aberta para tantos casamentos se fa
zerem quantos o apetite e as paixões 
desordenadas qui2;erem e permitirem. 
Ademais, na XIV Conferência Nacio
nal da Vida Familiar, o grande jurista 
yankee Michael Wlasch, desembarga-

dor da Côrte suprema de New York 
a~irmara o seguinte, àcerca do divórciÓ 
e suas conseqüências: "Os homem; 
crentes do meu pais devem tomar 
uma atitude que traga a abolição da. 
lei do divórcio. É alarmante o aumen
to do divórcio, provocando a limita
ção de natalidade. A negação de 
Deus e da lei mo:-al, por part-e dos 
homens, é a. causa do-- crescimento do 
divórcio. Nesta causa geral se nu~rem 
causas secundárias. das quais são evi
dentes, a ignorância da santidade do 
vinculo matrimonial, a precipitação e 
deficiente preparação para o matt!
mõnio, a usurpação de direitos ..!o 
poder civ;l, em prejuízo da lei r.a.tu
ral, a abstenção •'t' filhos,_ o adulté
rio, o ego:smo e o ·desrespeito ao es
tado matrimonial. O divórcio zomba. 
da lei civil e dos tribunais. Ao divór
cio devemos, nos Estados Unidos, a 
conquista do primei:·o lugar, por cte~
regramentos. entre todas as nações 
civilizadas". Seria menor, no Bra
sil, o mal da Iei do divórcio? ... 

Ora, se hoje, já correm !números 
processos de pedidos de divórcio, 
saídos do Brasil, pelas mãos dos !!OS
sos emb.lixadores, no México e no 
Uruguai, que não o-::orreria entre nó;;, 
com a adoção da lei do di>õrcio, 
abrindo as portas dos Juizes e ·rri
bunais aos aventureiros do amor e 
profissionais do escândalo. 

5 - Em face da moral. 
Sendo o casamento uma institui

ção moralizante da soc;edade e mo
ralizadora da famflia, qualquer lei qn~ 
o dissolva e destrua é imoral e ~es
moralizante. Ora. o divôrcio destrói a 
própria natureza do casamento, a 
qual supõe e prPv~. no vínculo con~ 
jugal, a unidade. a indissolubilidade 

-e a religiosidade. Arranca, abstrai o 
divórcio os próprios objetivos bási
cos do casamento, isto é, a procriação, 
a conservação e educação dos fillios, 
a permanênc:a da mútua ajuda de:; 
cónjuges. Fere e centraria o divór
cio as normas do Direito Natural e 
se opõe à institui c~ o divina do •rín
culo conjugal, que é pessoal e de 
consciência, que é contrato de adesão 
e doação, quj! é laço sagrado e indis
solúvel, ratificado e unido por Deus 
sõbre o tálamo nupcial. Amord?.<:a e 
violenta o divórcio ao preceito divi
no: "0 homem não separe aquilo 

· que Deus uniu. Aquele que repudlar 
sua mulher e casar-se com outra.. co• 
mete adultério, e o que se pasar ~om 
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a mulher repudiada comete adulté:. 
rio". . . Renega e corrompe o divór
cio ao conceito apostólico: "A mulher 
não se separe do seu marido se es
tiver separada dele fique sem se ca
sar, ou reconcilie-se com seu !Illl.ri
do''. . . A esta altura, declara o emi
nente orador sacro F<:.. Júlio Maria: 
"Em face da lei do divórcio, temos de 
rasgar o Evangelho, ou reconhecer 
qui? Jesus proclamou a indissolubili
dade do matrimônio." 

6 - Em face da Constituição. 
A exemplo de Martinho Garcez, no 

Senado, Alcindo Guanabara e outros, 
na Câmara. trouxeram à baila a 
pretensa necessidade da lei dO divór
cio, que facultasse "Convolarem a no-
. vas núpcias os ex-cônjuges de há dois 
anos antes. Felizmente, na Câmara, · 
houve o Deputado Germano Hasslo
cher, que, como Rui, pôs ·abaixo o 
espectro do cllvórcio. Dessarte, ja
mais quebrou a tradição jurídica e 
social do Brasil a famigerada Lei do 
divórcio. A Carta Magna de 24 de 
fevereiro de 1891 só reconhece, romo. 
legal sõmente o casamento civil, ês
te porém i n d i b s o 1 ú v e l, qUOd
lJincu.lum. A Constituição · de 16 de 
julho de 1934 trás ao seu próprio 
texto o estatuto do casamento indis
solúvel. A Constituição outorgada de 
lO de novemb:co de 1937 mantém o 
principio ·legal d'l. familla vincular
mente estável. · Compete, pois, aos 
constituintes de 1946, manterem, no 
quadro legal da nossa Carta Magna, 
o instituto do casamento monogã.mi
co, indissolúvel, para a felicidade do 
Brasil. Como Mailhe, perante a 
Convenção, tu diria.: Não podeis Ima
ginar a torrente de imoralidade que 
esta lei desastrada arrasta". 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
. a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 185 Senhores Re-
presentantes: · 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Valdemar ?edrosa. 
Cosme Ferreira. 

Pará': 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Laméira Bittencourt. 

Carlos Nogueira. 
J~ão Botelho. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. _ 
Crepori Franco. 
Vitorino Freire. 
Luiz Carvalho. 
José Neiva. 
Raul Barbcs'!. 
Afonso Matos. 

Pia ui: 
Renault Leite. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 
Rau! Barbosa. 

Rio Grande do Norte:· 
Georgino Avçtin•). 
Dioclécio Duarte. 
Mõt:t-Neto... ... 

Paraiba: 
Janduí Carneiro. 
José Jofili. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Etelvino Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Jarbas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 

_ Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. 
Ulisse-s Lins. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 
José Maria . 
Antônio Mafra. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 
Leite Neto. 
Graco CardObO. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Eunápio de Queiroz. 

Espírito Santo: 
Atllio Vivaqua. 
Carlos Lindemberg. 
Vieira Rezende. 
Asdrubal Soares. 



Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Alfredo Ne\·es. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Tõrres. 
Miguel Couto. 

Minas ~rais: 
Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitschek. 
Roàr!gues Se abra. 
Israel Pinheiro. 
José Alkmitn. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capanema. 
C€lso Machado. 
Olinto Fonseca. 
Milton Prates. 

São Paulo: 
Gotredo Teles 
Antônio Feliciano. 
Costa Neto. 
José Armando. 
Horácio Lafer. 
João Abdala. 
Honõrio ·Monteiiõ. 

Goiás: 
Gltilherme Xavier. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 
Argemito Fialho. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 
F1â.vio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Fernando Flores. 
Lauro Lopes. 
Aramis Ataíde 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo ·d'Aquino. 
Otãcillo Costa. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 
H.s.ns Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
~túlio Vargas. 
Ernesto Dornelles. 
Adroaldo Costa. 
Elõi Rocha. . 
Teodomiro Fonseca. 
A."ltero Leivas. 
Manoel Duarte. 
Bittencourt Azambuja. 
Gllcério Alves. . 
Mércio Teixeira. 
Baynard Lima .. 
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Parâ.: 
Agostinpo Monteiro. 
Epílogo Campos .. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
Antencr Bogéa. 

Piauí: 
José Cândido. 
Antônio Correia . 
Adelmar Rocha . 

Ceará: 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Gentil Barreira. 
Beni Carvalho. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
José Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 
Ferreira de Sousa. 

·Aluisio Ah·es. 
Paraíba: 

Verg.niauó. Vs.nde~lei. 
José Gaudêncio. 
João Agripino. 
João Or.::ulo.' . 
Fernando Nobrega. 
Osmar Aquino. 
Argemiro Figueiredo. 
. Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde sampaio. 
Gilberto Freyre. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Valter Franco. 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 
Alaisio de Carvalllo. 
Otãvio Mangabeira. 
Manuel Novses. 
Clemente Mariani. 
Rafael Cincurá. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 
Rui Santos. 



Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais : 
Monte"iro de Castro. 
Gabriel Passos. 
Lopes Cançado. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 

Mato Grosso: 
Agrícola de Bano5. 

Paraná: 
Eras to Gaertner. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amarar:·· 
Tomás Fontes. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luiz Lago. 

Distrito Federal: 
Benjamin Farah. · · 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Sega das Viana. 
Benício Fontenele. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata. 

Mina.s Ger::is: 
Leri Santos. 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Romeu Fiori. 
Berta Condé. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Partido Contunista do Brasil 

,Pernambuco: 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 
João Amazonas. 
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São Paulo\ 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
C!!._ires de Brito. 

Partido Republicano 

Pernambuco: 
Sousa Leão: 

Sergipe: 
Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Mário Brant. 
Artur Bernardes. 

Partido ·Popular Sindicalista 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 

Ceará: 
Alves Linhares. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 
O SR. ABILIO FERNANDES- Se

nhor Presidente, peco a palavra, ,Jel?. 
ordem. 

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

O SR. ABILIO FERNANDES ("' :· 
(pela ordem) - Sr Presidente. que
ro trazer aqui, mais uma vez, os prc
testas que jovens fsposas, mãe:; ü;;, 
operários, homens ~o povo, vêm :;o
mar-se aos já proferidos desta t.:-:
buna, aos levantados pela imprensa 
e por ilustres parlamentares contr?. 
os. atos discricionárlos da polícia n:
Sr. José Pereira L;~·a, mantendo en
carcerados os trabalhadpres, home!:'i 
humildes, só porque têm lutado pa.r2. 
valorizar seu braç<J por um · melho~ 
pedaço de pão e s ~·ida mais digna ~~ 
cada dia. 

Vou fazer uma ~:ntese dês:es ~ > 
cumentos, porque ;; tempo é rela~!
VINI).ente ;;lOUCO. 

•) Não foi rev!~to pelo o:-a dor. 
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Eis aqui uma carta assinada :::..::
-::entenas de mães e espõsas brasilei
::as. e que diz o s~guinte: 

(Lê) "Quero trazer veemente 
protesto Ilms. <>enadores e Depn
:ados das àema1s bancadas 

Meus respeitos. -
As espôsas e mães brasileira;.;, 

de um modo ;;c:ral, principalmen
'~ estas que tê>m seus abnegadc.s 
filhos enterrados no cemitério de 
?istoia, mortes defendendo a de
mocracia. vêm mediante no,·;,l 
.-\.ssembléia Nacional C~nstitu; u
:e, que foi ele:ta pelo pm•o, e em 
{!Ue êste mesmo povo deposita a 
sua inteira· confiança. fazer !.lm 
veemente urote:;to contra as ar. 
bitrariedades qui:' vêm sendo p-rr·-

\ ;.icadas contra ns empregados do. 
· Lig~h. que, além de espancados, se 
-.,iciados, no di::. 1 do mês passa
.:lo, e que se !llostraram de f a to 
defensores de ;ua classe. ~gor:t 
novamente se encontram prêsó~ e 
~ão enviados para uma fortalez.<. 

E' incrível, i:'rs. Senadores e 
Deputados, q:.:e tals homens, s(,. 
mente por defender um direí'v 
como o de pedir mais pão, s~ 
r.chem nestas c'"ndições. Nôs, bl',\
!'i.leiros, custamc.s a crer, mas é 
a verdade. 

E' preciso qL-e os ilustres S-o
nadares e Deputados, e também 
o Sr. Presid~nte da República. 
nã.o se esqueçam das brutalid;,
des cometidas rontra êstes abno
gados trabalhadores, porque f~
~am conhecidos em todos os ::Jai
$es do mundo, causando, granae 
revolta no melo mesmo das altr.s 
l'ociedades. Querendo também 
lembrar-vos qu2 todos são dignos 
chefes 'de fam!ha, com filhos no 
minimo de seis para cima. e alérn 
disto doentes, ~omo tivemos CCR
sião de averiguar. 

Como se pode compreender qu,1 
o Sr. General Eurico Gaspar Du
tra consinta em uma ccisa des:a? 
E' inacreditável Estamos quase 
certos que s~m Excelência na::> 
estã tendo conh,cimento dos fatos. 
Dizemos isto, o;,orque sabemos que> 
c Sr, Presiaante é defensor do 
nosso povo,- e não consentir:" 
nisto. 

Por isto, ap~~amos para a gt!~ 
nerasidade dr>s nobres P!'esident~ 
Eurieo Gaspa::- Dutra, dos Senho
::-es Senadores e Deputados, exi-

gindo a liberànde dêstes homens 
-e destas duas môças, porqu~ sã'l 
todos dignos d'" maior respeito e 
veneração. 

Fazemos qubtão de que es~a 
mensagem seja lida na nossa Cfl· 
mara e a tomerr.. em considert
ção. 

Aqui tomo " liberdade de as
sinar em nome de 150 espôsas e 
mães brasileir ~s esperançosas de 
serem atendids:< c quanto ant;J;. 

iWathilde Santista Gas11ar 
Abreu.'' · 

Ainda ontem ouvimos, atravez da 
palavra do Sr. Senador Roberto Glas-

• ser e do Sr. Deputado Osvaldo Pache
do, que os tra,balhadores de São Pau
lo estão atirados em enxergas imun
das, dormindo no chão, enquanto os 
;;erroristas e fascistas japoneses go
z::tm de regalias muito grandes, dor
mindo em camas, em condições mui
to superiores a êsses brasileiros since
ros, patriotas, Sõ porque lutaram 
contra o famigera-do DIP e estão a re
clamar liberdade, como, aliãs, todo- o 
nosso povo, e a voz do povo é a demo
cracia:. 

Nós, -Representantes do povo nes
ta casa, se quizermos fazer jús aos 
•·otos que nos deram, devemos pro
testar. COlho de fato protestamos, 
contra êsses atos de arbitrariedade 
fascista:. 

Desejamos que nossas palavras se 
reflitam nos altos meios e cheguem 
até ao Palácio do Sr. Presidente da 
República, chamando a atenção de 
S. Ex.a pa,ra os elementos fascis
tas do seu govêrno, que o prejudicam 
e a!astam o povo. É preciso liquidar 
êsses restos de fasclsmo que ai e~;
tão, porque sàmente sobreviverã a 
democracia onde o proletãriado pos
sa, dentro da ordem _e da disciplina, 
lutar por seus direitos e pela: vida 
honesta. 

Temos ainda um telegrama da cé
lula Ramiro Pinto, de M:acaé, protes
tando, "enêrg!camente contra o 
atentado aos tra,balhadores da Oo
mlssão de Salários da Light e ma
nifestando a repulsa do operâriado 
e do povo aos elementos fascistas, 
inimigos reconhecidos das liberdades 
dos cidadãos, acoberta.ndo interêsses 
inconfessáveis e comprometendo a 
manhã de ascensão da democracia 
do nosso Brasil". 

Está assinado por Manuel Bastos, 
secretário polit!co. 

Telegrama da célula Críspim Alves, 
de Belo Horizonte, pede se proteste, 
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"na. Assembléia cons-.ituinte, contra 
a prisão de dooe pa.cificos operários, pe
lo simples fato de, reivindicarem mais 
pão para seus filhos". Acrescenta: 
"Isto nada mais é do que a volta aos 
negros dias da ditadura.". Está as
sinado por José Costa:Secretário po
lítico. 

Ainda um telegrama de Niteroi: 
".Os trabalhadores da Compa

nhia Cantareira de Viação Flumi
nense reunidos em Assembléia em 
seu sindica!f. resolveram solicitar 
protesto da tribuna dessa digna 
Assembléia ConstitUinte a prisão 
de trabalhadores da· Light.. - Al
fredo Matos, Presidente". 

Finalmente, um documento ã.os fer
roviários da Leopoldina Railway, as
sociando-se "aos demais trabalhado
res -para. pedir a libertação dos com
panheiros da Ligth injlJ$tamente en
carcerados. Tal pedido dos ferroviá
rios da Leopoldina. comprovadamente. 
colaboradores do Govêmo, encerra o 
pensamento de todo o poYo democrá
tico de nessa terra, voltado no mo
mento para êsse p:rocessso inexpllcà
velmente levado a efeito num país 
que lutou conka os criminosos do Ei
xo". Seguem-se quatrocentas e ses
senta e cinco assinaturas. 

Como vêem os Srs. Representantes, 
avolumam-se cada vez mais os pro
testos de todo o povo brasileiro 
êsse povo laborioso e oonesto que 
aí está reclamando para se liberte, 
de vez, dos restos fascistas que infeli
Cl.tam nossa pátria, dêsses homens que. 
em vez da divisa "Ordem e Progresso". 
qu~rem aquela outra, f315Cista. da de~ 
sordem e do regresso, <muito bem; 
muito bem). 

O SR. AURELIANO .LEITE -Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. AURELIANO LEITE (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, ontem, à 
noite, li no vibrante órgão bandei
rante "Jornal de São Paulo". um te
legrama desta Capital, que me deixou 
estupefato, qua~e mesmo estarrecido. 

Vou reproduzi-lo do próprio jornal, 
que aqui tenho em mãos. 

(Lê) : "0 Sr. Getulio Vargas. 
deu hoje o seu primeiro aparte 
na Constituinte, aparte que nãc 
foi registrado pela taqU:gra!ia. 

Quando o deputado Aureliano 
Leite, em aparte às considerações 
do senador Villas Boas sôbre a 
prisão de deputados gritou: 

"O culpado de tudo isso é o Se
nhor Getulio Vargas", vimos per
feitamente o ex-ditador, do qual 
não tirávamos a vista, estudando 
as suas reaÇÕes em face da cri
tica de que era alvo - enrolando 
nervosamente uma revista, arti
cular muito claramente, escandin
do as sílabas, uma_expressão ab
solutamente impublicá.vel. :e:ste 
contra aparte foi perfeitamente 
apanhado por outros colegas de 
imprensa, ao mesmo tempo que 
pelo nosso redator". 

Sr. Presidente. Na verdade, me ~e.
via chegado aos ouvidos; ontem, aqui 
no plenário, que o Sr. Getulio Varg~W, 
a meia voz, entre os dentes, respon
de~eu--aparte ao Sr. Senador 
Vilas Boas de que é õ único respon-- -
sã.vel por tôdas aquelas violências de
bulhadas pelo ilustre representante 
matogrossense, com um contra apar~e 
insultuoso ·e obsceno. 

Não quis, não devia acreditar na
'l.uilo. Tomei a informação por uma 

pilhéria, talvez de mau gõsto, mas por 
uma pilhéria ... 

Agora, entretanto, diante da asse
veração pública do prestigioso órgão 
paulista, o episódio tomou uma feição 
de muita _gravidade, de excepcional 
importância. · 

Aproveito para declarar que, de mi
nha parte para com o · Sr. Getulio 
Vargas, embora possua carradas de 
ra.Zão ·contra S. Ex.a não existe ne
nhum caso pessoal. • 

Durante o ·seu longo e calamitoso 
govêrno, fui prêso e· maltratado por 
seus corruptores, beleguins policl.a.is 
cêrca de 12 vêzes. Fui deportado doea
te. com 39 graus de febre, mal po
denrlo subir a escada ·do barco Pe
dro I. N"'ao tive licença para ver mi
nha mãe moribunda, que afinal mor-

.· reu suplicando minha presença à sua 
·cabeceira. Tive os meus direitos po
Iiticos cassados. ·Duas vêzes fui le
vado ao Tribunsl de Segurança, por 
defender· a democracia. Tive a minha 
casa, várias ;oêzes, durante a noite, 
varejada pela pOlicia, pondo !ora. do 
leito senhorz.s idosas e inocentes crian
ças. Na última das prisões sofridas. 
poaco tempo antes da sua. deposição, 
trancafilou-nos_ a mim, Júlio Mes
quita, Francisco Mesquita, Carlos So
dré, Cristian Altefelder e Moacir do 
Amaral; tranca.filou-nos misturados a 
alemães e japoneses cúmplices da. 
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guerra, identificando-nos escandalo
samente ao lado dêstes ... 

Não vou além. Basta isso.· Frize-se 
que nada disso aleguei nunca nesta 
Assembléia, Porque tudo isso eu es
queço. Tudo isso pertence exclusiv!l.
mente a mim. 

Mas o que não posso, não devo es
quecer, é o mal que o Sr. Getulio Var
gas fez à Nação, de que sou um le
gítimo representante. <Muito bem) 
Assumi para ~om o povo que para cá 
me mandou o comprisso solene de ze
lar dos seus interêsses e _ procurar 
apurar a crlminilidade daqueles que 
nos largaram essa herança triste e ca
lamitosa com que o Brasil está se ha
vendo. 

E para miln, num regime ditatorial 
como o que tipi~amente tivemos não 
há repartição de responsabilidades, 
porque o único responsável por tudo 
é o ditador. a -

Daí, dessa compreensão. os meus 
ataques, de ~abeça erguida, frente à 
frente, contra S. Ex.". Dessa com
preensão, os ataques dos meus nobres 
colegas, tendo à vanguarda essa figu
ra estupenda de Otávio Mangabeira. 

Mas é triste, é doloroso que S. Ex.a, 
o ex-ditador, ao invés de reabilitar
se; defenqer-se, só apareça aqui uma 
vez por outra, às carreiras, para ouvir 
sorridente as a~usaçãf)s que recebe à 
queima-roupa, aliás, em têrmos rigo
rosanlente parlamentares. 

O Sr. Lino Machado -V. Ex.a não 
se deve esquecer de que o ditador se 
habitttou a n:wnologar durante quinze 
anos; dai sua fugida; · 

O SR. Am:tELIANO LEITE - Re
gistre-se o aparte de V. Ex.a. 

&se homem incrível não propôs 
nunca uma indicação, não pronunciou 
nunca uma oração, não articulou nun
ca ums emenda ao projeto .de Consti
tuição, não deu nunca um aparte, nun
ca fez nada, senão sorrir, resmungar 
e receber subsídios presentes e atra
sados, os que tem direito e os que não 
tem direito.· .. -

O ST. Glicério Alves - V. Ex." per
mite um apart~? 

O SR. AURELIANO LEITE 
Quantos o nobre colega queira dar. 

O Sr. Glicério Alves · A maior 
acusação feita, nesta. Assembléia, ao 
Sr. Getulio Vargas, foi a de ter dis
.solvido o Congresso de 1937: mas Vos
sas Excias. se esquecem de que Deo
doro dissolveu a Assembléia consti
tuinte, Floriano Peixoto e Prudente 
de Morais prenderam ~onstituintes ... 

< 

O SR. AURELIANO -LEITE - Em 
situações diferentes. Deodoro dissol
veu a Constituinte, recompondo-a 
depois. 

O Sr. Glicério Alves - V. Ex. a. per
mitirá que .eu conclua o aparte. 

No govêrno Washington Luis tamc 
bém foram presos parlamentares, 
quando o Sr. Otávio Mangabeira era 
Ministro do Exterior ... 

O SR. AURELIANO LEITE - Um 
abuso não justifica outro. 

O ·Sr. Glicério Alves - ... entre
tan;o, as estátuas de F.loriano e Deo
doro estão de pé; e não me consta 
th·esse o Sr. Otávio Mangabeira pro
testado de qualquer forma contr~ 
aquelas prisões. 

O SR. AURELIANO LEITE - Se o 
nobre colega, que muito prezo. th·esse 
razão, ainda assim os abusos por Sua 
Ex.n citados não justificariam outros. 

O Sr. Lino Machado - E foram 
condenados a seu tempo. 

O Sr. Alberico Fraga - Um crime 
não justifica outro. 

O SR. AURELIANO LEITE - Fol 
o que eu disse. 

O Sr. GZicério Alves - Jamais hou
ve nesta Assembléia uma pala'Vra de 
protesto contra antigas violências. 

O Sr. Nestor Duarte - Não é. pos
sível comparar-se o Sr. Getulio Var• 
gas com outros vultos que abusaram 
do poder no pais; êle é uma singu
laridade da história republicana. 

O SR. AURELIANO LEITE - O 
aparte de V. Ex. • vem muito a pro-
pósito. . 

O Sr. GZicério Alves - Peço ao ora
dor que me ouça. Nada devo ao Se
nhor Getulio Vargas. Estive também 
exilado, durante quinze anos do seu 
govêmo, mas não posso ouvir sem pro
testa acusações, frutos de paixão. 

O SR. AURELIANO LEITE - Vos
sa Ex.a é muito generoso para com c. 
Sr. Getulio Vargas. 

O Sr. Glicério Alves - Não sou. 
O SR. AURELIANO LEITE - Se

nhor Presidente, quero concluir. 
Sair desse mutismo dewoncertante. 

pela primeira vez, para um contra
aparte obsceno e injurioso é mais da 
que aviltante, é doloroso para o_ brio 
nacional. 

A despeito de sentir o meu punao
nor à flor de minha pele, não cabe a 
mim devolver o grosseiro insulto, que 
aliás não me atingiu, porque não o 
ouVi, nem de leve, e só 24 horas de
pois chegou ao meu conll~imento. 
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Cabe a Nação, d. Assembléia Consti
tuinte lavrar a nódoa que sõbre _ o 
nosso augusto plenário caiu dos lábios 
do homem que teve por 15 anos o go
vêrno do Brasil! 

Embora sem nenhuma impulsivi
dade, sereno mesmo como nunca, pos
suo entretanto o direito de pasmar ... 

Sim, pasmo; pasmemos, Srs. consti
tuin~€-s! 

Depois desta rápida alocução, não 
quero palmas, não desejo aplausos, 
peço- apenas silêncio, um profundo si
lendo, para que meditemos no que 
pode acontecer, duma hora para outra, 
dentro destas tradicionais bancadas 
que o "DIP" já conspurcara e o ex
ditador acaba de macular mais com 
t:ma palavra inacreditável. <Muito 
bem: muito bem. Palmas.) 

O SR. CAMPOS VERGAL - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para apre
sent.ar uma indicação. 

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

O SR. CAMPOS VERGAL -Sr. 
Presidente, pedi a palavra para en
viaT a. V. Ex.a a .3::~uinte: 

INDICAÇÂG N.0 216. DE 1946 

Sugere ao Govêrno do Estado 
de São Paulo medidas tenden
tes a suavizar a crise de habita
;;ão e alimentação. 

Requeiro a V. Ex. a se digne oficiar 
ao Exmo. Sr. Interventor Federal no 
Estado de São Paulo, a fim de que 
Sua Excelência tome na devida con
sideração as sugestões seguintes, ten
dentes a amenizar a grave crise de 
alimentação e ha!bitação que vem 
amargurando o povo da capital ban
deirante: 

1. ") Suspensão, ·pelo periodo de dois 
anos: a) de qualquer obra suntuftria 
dentro da zona urbana e suburbana; 
o) de demolição de prédios ou edifí
cios para ala.."gamento de ruas ou pra
ças, ou para outros objetivos urbanís
ticos; c) de qualquer des~jo, por 
parte da Prefeitura e do Estado, con
tra familia ou coletividade; 

2. n) Proibição às indústrias da Ca
pital de anunciar precisarem de .ope
rários, visto que tais publicações, vi
sando apenas o beneficio dos grandes 
industriais, agravam sobremodo a 
atual· situação de alimentação e mo
radia, constituindo simultaneamente 
um convite a que mals gente do cam
po o abandone, em busca da Capital; 

3. & ) Proibição que se criem novas 
indústrias na cidade, e simultânea con-

cessão, fácil e imediata, de vantagens 
para .instalações industriais no interior 
do Estado, com maiores vantagens às 
que pretendam instalar-se n<Js muni
cípios mais distantes; 

4. ") concessão urgente e fácil de 
passagem gratuita e gratuito trans
porte de seus móveis e utensil!os a tô
das as familias (e mesmo casais sem 
filhos) que desejem retornar ao inte-
rior- ou ao campo abonando-lhes o 
Estado, no m!n!mo, cinqüenta cru
zeiros "per c apita", inclusive às cri
anças para suas despesas eventuais; 

5. ") Ordem terminante à Prefeitura 
e à Secretaria da Viação e Obras Pú
blicas, a fim de qàe· reduzam sensivel
mente sua orga..-llzação burocrática e . 
morosa, prenhe de excessivas exigên
cias para a construção de casas pO
pulares. ou residenciais, exigências es
SM que entravam as construções, e que 
eliminaram a classe dcw; "construto
res" a quem deYemos 80 % das cons
truções médias e operárias em .São-

-P.a.ulo; _ . · 
6. "l Liberdade imediata a todos os 

operários, funcionários de emprêsas: . 
diretores de sindicatos, presos em Vir
tude dos últimos acontecimentos so
ciais; são êles vítimas de grave in
justiça dos poderes públicos; 

7. "l Energia contra os 'vampiros su
gàdores do povo: os que vivem da prá
tica criminosa do câmbio-negro, eli
minando deliberada e perfidamente 
dos mercados a banha, o azeite, o ãçu
car, o sal, o pão, os tecidos, etc.; os 
que açambarcando gêneros alimentí
cios e utilidades indispensáveis, deter
minaram as vergonhosas filas, e estão 
levando o povo à fome, à revolta, e o 
pais à ruina. 

Salas das Sessões, em 31 de julho de 
l!MS. - Campos Vergal. 

Atrnda-se. 
Sr. Presidente, só compreendere

mos que estamos novamente, retor
nando ao período de paz e de bem
estar, e de relativa a.bund~ncia, qua.n
do a:;Ja.recerem, outra vêz, aquelas · 
antigas e saud~as taboletas que di
ziam "aluga-se esta casa". "alugam
se sala.>", '' dâ-se pensão", 4

' aceita.In
se pensionistas". 

Essa.s sugestões são baseadas no 
ç,;;tudo continuo da situação verdadei
ramen:e difícil e amargurada em qu,;, 
se enccntram as populações da Ca
pital bmdeirante e do Distrito Fe
deral. a primeira com cêrca. de = 
milhão e oitocentas mil almas. 

Sr. Presidente. estes estudos e ~ 
tas observações não ·têm côr par~i-
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dá.ria. nem vl.saln !erir aboslutamente 
qu-em quer que se'j.a.; têm como obje
tivo único e exclusivo acudir ao povo 
nas nece.osidad-e.s duras e prementes 
por quil passa. (Muito bem; muito 
bem.) 

O SR. OSVALDO STUDART -
Sr. Presidente, peço a palavra, para 
apresentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - ·rcn1 a 
:pa.1awa. o ncbre Representante. 

O SR. OSVALDO STUDART -
(Lê o seguinte discunso > - Sr Pre
sidente, Srs. Represen-tantes. Em ato 
sol~e. presidido pelo Sr. Ministro 
interino da. Viação, realizado n'J Sa
lão Nobre do Ministério da Vn.ção 
na presença. de autoridades, engen:tei
ros e vários-Senhores Deputados c Se
nadores, assisti à distribuição de co
tas a diversos Estados, realizada pelo 
De:pa.rtamento de Estradas de Roda
gem, Gbed~endo ao que prescreve 
e estatui o Decreto-lei n. o 8 .463, de 
27 d·e dezembro de 1945. 

Naquela ocasião, Sr. Prewtcu~~. o 
ilustre ~enheiro Sr. Gumercindo 

· Pente&tio, digno Presidente do C.:>n
selho Rodoviário Nacional e profis
sional de abalisa.do saber. e destacado 
civismo, pronunciou notável discurso, 
que, pela segurança de arg!!mentação 
e alto critério, foi mais um grito de 
advertência. ~ros Srs. ConstitUintes 
e Illa.is um documento de colaboração 
ao esfôrçO que venho despendendo, 
com outros ilustres e .nobres colegas, 
com emendas apresentadas ao proje
to constitucional, tôdas elas conver
gindo ps.l"a -o mesmo objeti?o :!:e p·e
servar a vigência do :tltado De-:!re:o
lei n. • 8.463. 

Venho, portanto, Sr. Presidente, 
como subsídio e colaboraçáCI ao nosso 
esfôrço e nosso trabalho, requ~rer a 
V. Ex. a suas proVidências ni> ser.
tido de ser publicado no Diário tia 
Assembléia o discurso do Em;enh~:::o 
Gumercindo Pentel!Aio. 

Com a maior satisfação tenho a 
honra de passar às mãos de V. Ex.• 
o requerimento e o discl!l"So referidos. 
<Muito bem.> 

O orador envia à Mesa ., se
• guinte 

l!EQUI:RDI:ZNTO 

Requeiro a V. Ex. • que sêja pulili
Cado no.s Ana.1s desta Assemb!éia o 
cUscurso pronunciado .:>elo En~;:c.nhei
ro Gumerclndo Penteado, Presidente 
<16 Oomelho RodOviário Nactona.!, na 

solenidade de distribuição de cota3 ~< 
diverso.s Estados da F~deração, p<'r 
conta do Fundo Rodov'..ãrio N scton:ll, 
conforme o estabelecido no D~·:reto
lei n. 0 8.463, de 27 ·de dezcmbra cie 
1945. 

Sala dás Sessões, 1 de agõst:> de 
1946. - Oswaldo Stuãa.rt. - Ao Sr 
1. • Secretário. 

O SR. JOSÉ CRISPIM- Sr. Pre
sidente, p~o a palavra, pela ordem. 

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

O SR. JOSÉ CRISPIM (Pela or
dem) {Lê o seguinte discurso) - Sr. 
Pres.idente, trago à .Mesa e ao conheci
meno da Casa o s::guinte requeri
mento: 

"Considerando que a Pol.fcla do 
Distrito Federal fez embarear de 
madrugada, sem nenhum conhe
cimento do povo, espiões nazis
tas implicados em crimes contra 
a segurança de n=a Pátria, du
rant= a. guerra. contra o :lazi
fascismo; 

Co:1siderando que os jornalis
tas brasileiros foram lm::;>edidos 
violentamente pela Delegacia de 
Ordem Política e Social de i!Xe..r
cer sua profissão, quando procur-a
vam recolher noticias no cais; 
Consid~ando que até diploma

tas foram tratados brutalmente 
pelos investigadores de Ordem Po
litica e Social e impt.Wdos de e:l
t:rar no naVio "Marlne Marlln", 
destinado a embarcar os espiões 
nazistas; 

Considerando que essas meõ.lda.s 
da Policia do Distrito Feder:U vi
sam encobrir as atiVidades e a 
culpa de espiões na.ztstas respon
sáveis pelo torpedeamento de na~ 
Vios brasileiros e cons;qüente per
da de Vidas de inúmeros patrícios 
nossos, além dos enormes prejuízos 
materiais e morais satridos pela 
Nação; 

Requeremos de acOroo com o 
art. 61 § 5.0 do Regimento em Vi
gor seja sollcitado ao Exmo. Sr. 

. Ministro da Justiça informar s~ 
os es-;>iões embarcados são os mes
mos que se encontravam condena
dos a mais de 10, 20 e 30 anos de 
prisão e recolli1dos à Ilha Grande 
e outros presidias do Brasil, e 
qUais os nomes dêsses espiões. 

Sala das Sessões, e:m 1.0 de agOs
to de 1946. - José Maria Crl8-
ptm. - Joat:pJlm Batl8t6 Neto. 
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Agostinho de Oliveira. - Abílio 
Fernandes. - Maurício Grabois. 
- Osvaldo Pacheco. - Alcides 
Sabença. - Carlos Marighella. 
-João Amazonas.- Jorge Ama
do. - Milton Caíres de Brito. 
- Gregório Bezerra. - Claudi
no da Silva. 

Senhor Presidente, o fato que deu 
motivo ao requerimento que ora apre
sento é de extrema gravidade, sobre
tudo quando ocorreu pouco tempo de
pois da Nação Brasileira ter sido 
afrontada com a a.bsolvição, - pode
mos dizer criminosa, - de dois espiões 
nazistas, inimigos do nosso povo, e 
que, durante a guerra em que par
ticipamos, foram autores de ·horroro
~as provocações contra nossa Pátria. 
nosso povo. e os gloriosos soldados 
da Fôrça Expedicionária Brasileira. 
Refiro-me aos espiões Margarida 
Hirschmann e Enúlio Baldino, ab
solvidos e po.:.tos em liberdade. tal
vez como prêmio pelo que fizeram 
de criminoso contra nosso país. nosso 
povo e nossas fôrças armadas. empe
nhadas em operações bélicas e as Na
ções Unidas. E' grave o fato. porque 
a libertação dê5ses espiões responsá
veis pelo afundamento de nos~os na
vios, e assassinio de mulheres. crian
ças e marinheiros. vale pe:.a impuni
dade. Para êsses criminosos. essa li
-berdade é um prêmio. que para nossa 
Pátria representa um traição. Isso 
se dá. Senhor Presi:dente. quando 
no Uruguai, nação que niio teve. 
como nós. tão empenhada· na guerra. 
o govêrno e o povo adotaram outra 
conduta em relação a tai;s crimi
nosos; presos como espiões naQuela 

República. 
Quando tais individues ali embarca

ram, o povo teve conhecimento de sua 
identidade, de seus crimes, porque· a 
imprensa pôde divulgar amplamente, 
para a nação Uruguaia, e todo o mun
do, a ficha dêsses inimigos da huma
nidade. No Brasil, o fato ocorre pela 
forma grave aqui dénunciada justa
mente· quando se instala a Conferên
cia da Paz, para firmar a resoonsa;bi
lidade dos criminosos de guerra, ar
bitrar indenizações pelos prejuízos 
ocasionados, e esta;belecer as condições 
de_ uma paz justa e duradoura para 
os povos. 

Isso se verifica precisamente quan
do, de passagem por esw. Capital o 
Secretário Geral da Organização das 
Nações Unidas, Embaixador Benjamin 
Cohen, em entrevista à imprensa, de
clara que, além de outras re.sponsa-

bilidad~ das Naçõeb Unidas, lhe cabe 
a de assegurar, no mundo inteiro, o 
livre acesso da impr-ensa a tôdas as 
fontes d12 informação. 
.. Sr. Presidente. estamos em presen
ça de fato extremamente grave. 09 
Representanes do povo nesta Casa tem 
o direito d·e ser informados das razões 
que leva:ram a Polícia do Distrito Fe
deral a adotar conduta que constitui 
um golpe na liberdade de imprensa, 
e, conseqüen~ménte, contra a demo
cracia em nossa ter-a, e que serve 
para esconder a monstruosidade qos 
crimes cometidos pelos espiões nazlS
tas, inimigos do nossa_~povo e da hu

·manidade. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

O Sll.. SEGADAS VIANA 
Sr. Presidente, peço a palavra, para 
apresentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Represent-~.nte. 

-O_Sll.. SEGADAS VIANA 
Sr. Pre~sid:ente, justamente quan~o 
todos os partidos representados· na 
Assembléia Cons\i:uinte defendem 
a inscrição, na futura Constitui
ção, do preceito relativo à li
berdade e autonomia das enti
'Clades sindicais; quan-do a Comissão 
da Constituição, no projeto encami
nhado a plenário, registrou êsse an
seio de tll'dos os partidos políticos, e 
nenhuma emenda em sentido contrá
rio foi apresentada pelos Srs. Consti
tuintes, expediu o Govêrno, por inter
médio do Ministér;o do Trabalho, In
dústria e Comércio, uma lei que re
forma a antiga legislação sindical, es
tabelecendo o lntervencionismo, di
reto e absoluto, •.io poder público, na 
vida das associações de classe, o que 
representa, na verdade, uma ameaça 
de intervenção no milhar de sindica
tos existentes no Brasil. 

Imprecisa em seus têrmos, lança 
uma confusão profunda nos meios 
trai:Jalhistas de todo o país, determi
nando a realização ~e eleições em to
dos os sindicatos dentr'o de um mês, 
pondo abaixo diretorias de sin<lica tos 
eleitas e empossadas efetivamente hé. 
poucos dias. Retroagindo, essa lei, 
Sr. Presidente, não tem similar em 
nenhuma outra organização sindical, 
mesmo na dos países fascistas. 

Além de provocar confusão nos 
meios trabalhistas, a nova lei sindical, 
- se o Sr. Presidente Em'ico Dutra, 
no seu alto espirito de patriotismo e 
compreensão dos problemas, em tem
po, não a tornar sem. efeito - acarre-
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tarâ, dentro em youco, a morte do 
espírito sinilical :lO Brasil. Isso por
que, Sr. Presidente, nos têrmos da 

·-nova lei, todos os s:ndicatos, ineVità
velmente, cairão sob o regime de in
tervenção do Ministério do Trabalho. 
Além do mais, estabelece tratamento 
desigual entre sindicatos de emprega
dos e de empregadorês, cliferença esta 
que haVia sido ex~inta em lei baixada 
pelo Sr. Getúlio Vargas no mês de 
agôsto de 1945, quan<!o, reforrnan<!o a 
legislação sindical <!"'ltão vigente, asse
gurou plena autonomia aos sindicatos. 

Afirma-se, Sr.- Presidente, que a 
nova lei tenciona afastar os sindica
tos da agitação oolitica. Diz-se mes- ., 
mo que ela visa afastar das direto
rias dessas entidades os chamactos 
"queremistas" e os comunistas. Masf 
Sr. Presidente, não será com uma lei 
fascista, com uma lei de compressão 
das entidacles sindicais' que se desen
volverá o espírito dos trabalhadores. 

O Sr. Abelardo M:ata- Muito bem. 
O SR. SEGADAS VIANA 

Ditas estas palavras. passo às mãos 
de V. Ex.• um r~:J.uerirnento de ln
:f armações-; a fim de que o Ministro 
do Trabalho apres~nte as razões por 
que, de maneira t.ão abrupta, refor
mou a legislação sindlcal, voltando 
ao passado e estabelecendo o regime 
do intervencionismo nas entidades 
de classe. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

Requerimento a que alude o 
oral'lor. 

REQUERIMENTO N.0 327, DE 1946 

Solicita informações ao Poder 
Executivo sõbre eleic:ões nos sin
dicatos. 

Em recente decreto-lei o Excelen
tissimo Senhor Presidente da Repú
b!ica alterou . a legisla<;ão sindical 
vigente. determinando a realização 
de eleições, em todos os sindicatos. 
mesmo naqueles em QUê o mandato 
:egal dos dirigenU:s ainda não ter
minara. 

A fim de poder examinar o as
àunto, que provocou grande rel)er
cussão nos meios trabalhistas do pais 
tenh_o a honra de soll~itar de Vossa 
Excelência sejam pedidas as seguin
tes informações a serem prestadas 
pela Ministério do Trabalho, Inciús
ttia e Comércio. 

!.0 - Se o estabelecimento de per
centagens de comparecimneto aos 
pleitos eleitorais atendeu a qualquer 

estudo estatístico da freqüência dos 
associados aos sindicato.>; 

2.0 - Se o Departan1ento Nacional 
do Trabalho. como órgão eS])eciali~ 
zado. opinou sõbre o projeto. e qual 
seu parecer; 

3.0 - !:le as entida<!e;, sindicais, di~ 
retas interessadas no assunto. foram 
ouvidas. como órgãos de colaboração 
com o Poder público; 

4.0 Qual o moti>o porque foi 
restabelecido um tratamento nrefe
rencia: para os síndica tos pa tro
nais. na questão da reeleição de di
rigentes; 

5.0 
- Quais os motivos pelos ouais 

o Poder Executivo deliberou adotar 
uma política nitidamente luterven~ 
cionista na vida sindical. 

Saia das Sessões. 1 de agõsto de 
1946. - Segadas Vianna. 
.. - Atenda-se. 

O SR. ALCEDO COUTINHO 
Sr. Presidente, p-eço a palavra, para 
apresentar um requerimento. 

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

O SR. ALOEDO COUTINHO -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra para enviar à Mesa um re
querimento de homenagem à memória 
do sáb;o soviético :Oogomolets. 

Sr. Presidente, o maior fator do pro
gresso humano é a ciência. A huma
nidade progride, se aperfeiçoa, na me
dida em que a ciência vence o precon
ccito, a mistiflcação, e penetra nos 
segredQs da natureza. Por isso, a ci
ência deve ser universal e as suas con
quistas patrimônio de tôda a huma~ 
nidade. E a melhor maneira de tor
ná~Ia realmente unl,versal é presti
giá-la com tôdas as nvssas fôrças. 

Só acatada e estimulada em tôda 
parte, poderá ela romper os tremendos 
diques que as minorias egoístas e rea
cionárias levantam, obstinadamente, 
no seu gloriQso caminhQ. 

BQgomolets, para cuja memória so
licitamos a hQmenagem constante do 
requerimento lido, foi das maiores ex
pressões da moderna biologia. 

Presidente da Academia de Ciências 
ela União Soviética, durante 15 anos, 
os seus tra;balhos ultrapassaram as 
frQnteiras da sua grande pátria e ins
piraram uma série de pesquizas, que 
poderão revolucionar conceitos clássi
cos de ·biologia, abrindo para a huma
nidade novos e luminosos horizontes. 

Homenageamos em B<lgomolets, Se
nhQr Presidente, a própria ciência e 
o progresso humano. (Muita bem; 
muito bem.) 
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O orador envia à Mesa o se
guinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos conste da ata um voto 
de pezar pelo falecimento do grande 
sálbio soviético Alexandre Bogomolets, 
ilustre· figura da ciéncia do nosso sé
culo; e que dêsse voto se informe a 
Embaixada da nação amiga. 

Sala das Sessões, 1 de agôsto de 1946. 
- Luis Carlos Prestes. - Alceào Cou
tinho. - Jorge Amado. - Caires de 
Brito. - Plínio Lenws. -"= Janduhy 
Carneiro. - Ferreira Lima. - Lino 
Machado. - Olintho Fonseca. - José 
João Abdalla. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores 
que aprovam o requerimento, que aca
ba de ser lldo, queiram levantar-se. 
(Pausa.> 

Está aprovado. 
O SR.. BEN"JAMIN FARAR 

Sr. Presidente, peço a palavra, para
apresentar -uma indicação. 

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

O SR.. BENJAMIN F.AlM.H -
Sr. Presidente, Srs. Representantes, 
trago à Assembléia uma indicação. que 
visa beneficiar a numerosa classe dos· 
pro!essôres secundários. Deixo de te-
cer maiores comentários em tôrno 

dessa laboriosa cla.sse, para que não 
seja .Isso tomado-por demagogia, pro
cedendo, apenas, à leitura da indica
ção: (Lé) 

l:NlliCAçÃO :N.0 217, DE 1946 
Sugere as providéncia.· a res

pe!t.o de concu: so ou acessos no 
magistério secundário oficial. 

Considerando que no Brasil exis
tem, aproximadamente, 26.000 profes
sores secundários autodidatas; 

Considerando que as Faculdades de 
Filosof.!a durante os_ anos de funcio
namento nem ao menos conseguiram, 
até o presente, preparar mil profes
sores, o que está bem longe de SP.
tisfazer às :1ecessidades do ensl.no se
cundár!.o; 

Considerando que será preciso lon
go tempo para que essas Faculdades . 
preparem os professores em número 
suficiente, para a finalldade em aprê
ço; 

Considerando que os professpres não 
diplomados pelas Faculdades de Fi
loso!la, já de tempos remotos, vêm 

prestando inestimáveis serviços, com 
eficiêniia, abnegação e patriotismo, à 
causa do ensino secundário; 

Considerando que êsses professores 
dispõem, em grande parte, além do 
curso secundârio, de diplomas de es
colas superiores, nas quais tiveram 
m~tres acatados, cuja integridade 
moral e cuja cultura, não raro, são 
dignas de menção honrosa; 

Considerando que os professores au
todidatas tiveram como seus alunos a 
quase totalidade dos professores for
mados pelas Faculdades- de Filosofia, 
e até mesmo dos professores nacio-
nais dessas Faculdades; · 

Considerando que para os professo
res militantes, dado o conjunto -de 
fatores e as dificuldades que a vida 
atual oferece, não será fácil, às vêzes 
até impos~ivel, a freqüência nas Fa
culdades de Filosofia; 
-eenslder.a~!io que em tôdas as épo

cas os profes5ores, no Brasil, sempre_ 
foram autodidatas; 
Considemn~o que a legislação em · 

vigor impede aos professores não di
plomados pelas Faculdades de Filo~ 
sofia a possibilidade de acessos ou 
de prestarem concursos no magisté
rio secundârio oficial, embora tenham 
êles evidenciado capacidade. longa e 
exaustiva experiência didática; 

Considerando, finalmente, que os 
professores interinos das Faculdades 
de Filosofia têm feito concursos in
dependentemente de licenciados pela.'! 
mesmas Faculdades, contrariando as 
exigê;:~cias contidas na atual legisla
ção. 

Indico, por- intermédio da muito 
digna Me.."S da Assembléia Nacional 
Constitufute, seja sugerido ao Poder 
Executivo o que se segue: 

Para efeito de concursos ou acessos 
no magistério secundário oficial, go·· 
zarão dos mesmos direitos que cs di
plomados pelas Faculdades de Filoso
f!a: 

. al os candidatos que tenham o cur-. 
so superior, civil ou millta.r, e o exer
cício do magistério, pelo menos du
rante dois anos; 

b) qualquer professor, ainda que 
não tenha o curso superior,.mas que 
tenha professado o magistério, pelo 
menos durante dez anos; 

cl professores que tenham clnco 
anos de magistério, porém que apre
sentem um trabalho de utilidade e!!· 
colar, compróvado por uma comfs•§o 
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designada pelas autoridades compe
tentes. 

Sala das Sessões, 1 de agõsto de 
1946. - Ben!amim Farah. 

At:::~da-se. 

maioria que juravam a pés juntas que 
ela não seria jamais usadlll - parece 
que a queriam conservar apenas como 
uma reliqula. A verdade é que ela tem 
sido u.<:<:da e sempre contra o povo, 
contra a democracia, em repeti~os 

O 8:1. PRESIDENTE - Vamos golpes nas liberdades mais caras ao 
1XLSSar à matéria consta1tte da Ordem brasilel,ro, contra o direito de greve, 
do Dia - Tem a pa.lavra o Senhor contra a liberdade de imprensa, a 11-
Jorge Amado, priltíeiro orador inseri- berdade sindical, a liberdade de reu-
to. nião e a de critica. Estamos com o 

O SR. JORGE AMADO - (Lê o se- cronista, Sr. Presidente, que pede ur
gui?tte discurso:) -Sr. Presidente, no gência na feitura da nova Constitui
último domingo, o cronista parlamen- ção, aquela. que nos libertará do pesa
tar de um dos nossos diários, alarma- dêlo angustiante da Carta estado-l:lo
do com a utilização cada vez ma.!or, da vista, fruto do Plano Cohen. Aquela 
chamada Carta Constitucional de que nos deve assentar numa realida-
~937, - aquela. QUe tcí imposta ac· po- de demtocratíca re:;1.ltuindo aos depu-
vo brasileiro a.través um golpe de es- tados e senadores o pleno exercício do 
tado de nítidas caracteristica.s total!- seu direito legislativo igualmente rou-
tárias, num momento em que o nazi- bado a esta Assembléia pelos mesznos 
!ascislno ameaçava o mundo-com as simpatizantes da Carta de 37, e sem
a,rmas mais violentas - o ci~o era-· pre com o nosso veemente protesto. 
l:lista escrevia que todo o povo devia Mas, Sr. Presidente, não acreditamos 
unir-se em tôrno da palavra Constitui- QUe baste uma Constituição, qualquer 
ção, contra tudo-de mau que há e que ela seja desde que substitua a de 
acontece em nosso Pafs. Contra a a.pll- 37, Desejamos uma Constituição de-
cação do monstrengo estado-novista, mocrática. Pedimos mais que o cro-
e<m.tra os • de<:retos-leis reacionários, nista e :penso que pedimos ainda assim 
contra os golpes nas conquistas de- um mmimo, se levarmos em conta os 
mocráticas de 1945; contra as "filas" tem1;>os novos que vivemos, quando o 

· -em perene crescimento, contra a falta mundo saiu vitorioso de uma guerra 
de tudo, do mais simples e essenciail contra as fõrça·s bárbaras do atraso e 
como o pão, o açúcar, o café, o fósfo- da. ·desol'dem, do terror e do obscuran-
ro, contra o Sr. Professor José Pe- tismo, da reação e do passado, quan-
reira Lira, o advogado da Light e seu do a madrugada de democracia de 
Ohefe de Polida, que espanca traba- conteúdo muito mais profundo se le-
lhadores e inventa revoluções, contra vanta sõbre a Europa, dando-nos, em 
os politiqueiros que sonham com a Estados ainda ontem feudais, de con- _ 
volta aos anos de terror dos quais dições até certo ponto semelhantes às 
mal estamos saindo, contra os defen- nossas democracias pDpula:res em mar
sares do ditador Francisco Fra'!lco, con- cha rápida. para o socialismo. Falo de 
tra. os inimigos d.a democracia, e do países como a Polônia e a Iugoslávia, 
p~o. contra tudo isso o cronista le- a Tchecoslovâquia, a Bulgária e a Ru-
vantava como uma bandeira popular, mãnla. A Polônia de antes da guerra 
a campa.nha da Constituição quanto com seus ba:rões-de chicote em punho, 
antes aquela Constituição QUe nêste - com seus camponeses tão desgraçados 
momento a nossa Assembléia está ela- quanto os nossos camponeses, de lati-
borando soib as vistas ansiosas de tô- fúndios imensos, onde a democracia 
da a Nação que, como o cronista,, €5- era uma palavra vã, sem significação 
tá cansada não s6 da fome e da, mlsé- real, onde a liberdade só existia pa
ria em que tem vegetado tantos anos, ra aqueles que tinham com que com
como também, da demagogia de mui- prá-la, nem parecia um pafs europeu 
tos que se esganam gritando democrs-- tão distante se encontnva da ciVill-
cia e vão enquanto podem, utilizando zação mesmo capitalista que floresc1!11 
a carta anti-democrática de 37, pe- na França ou na Inglaterra. E .a Polô
sadêlo que aimia nos persegue. A n!a de hoje, com terras divididas. o 
bancada comunista desta. Casa teve feudalismo arrancado como her-
ocasiiio de dizer, quando das propos- ;•a danh-illa para o progresso do povo, 
tas de revogação da Carta para-fascis- está em plena renovação. E a Iugos
ta de 37, que seria um êrro deixa.r o !avia com sua democracia popular, 
gume de tal faca sôb:re nosso pesco- e a.Rumãnia, a Bulgãria, a Tchecos
ço. Os fatos vêm p:::-ovando que tinha- lcváquia I Não sei, Sr. Presidente, se 
mos razli.o e que de nada adian:aram todos os senhores representantes Que 
u ;prome~ de a.liUnS senhores da. tomaram assento na Grande Comis-
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são Constitucional se deram conta que 
estamos vivendo tempos novos, de 
profunoas e graves transformações na 
iace pohtica e econômica do mundo. 
Pelo projeto, contr:1 o qual votei certo 
de que assim estava honrando o man
dato que o- proletariado e o povo 
paulista me conferiram, a impressão 
que se tem é que a maioria daqueles 
senhores, se tomaram conhecimento 
da enorme revolução - revolução é 
a palavra exata, Sr. Presidente- que 
vai pelo mundo, dispuseram-se a :inl
peàí-la no Brasil, como se lhes fôsse 
possível parar a marcha da história, 
empurrar para traz a humanidade qu.o 
avança em busca da felicidade sôbre 
a terra. Tiio acrasado e àistante da 
realidade brasileira está êsse projeto 
aqui vetado, tão pouco ou nada re
flete êle das nossas necessidades e 
dos nossos problemas, que recorda 
tudo menos um projeto de ColJStitui
ção para o Brasil. A melhor prova 
disso é, sem dúvida alguma, o imenso 
número de emendas a êle apresentado, 
emendas que darüun para umas dez 
constituições alentadas. Os senhores 
representantes parece que não quise
ram ver o esfôrço do Brasil tentando . 
libertar-se da sua condição de semi
colônia para transformar-se nl!llla de
mocracia capitalista. O projeto ignora 
êsse fato que consubstancia sem dúvi
da a nossa realidade econômica e, por 
conseqüência,· orienta as nossas pers
pectivas políticas. Onde está no pro
Jeto a t'io ansi-Jsamente esperada. pa
lavra sôbre a reforma agrária, base 
sô!)re a qual tem que se assentar a 
ampliação do nosso mercado interno 
que possibilita=á o de;;envolvimento 
de uma indústria nacional e assim de 
urna burguesia brasileira? Onde a pa
lavra que sustasse a continua explora
ção do nosso povo pelo capital colo
nisador estrangeiro, capital que in
terfere em tôda nossa vida, inclusive 
na política? Onde, Sr. Presidente, 
aQuelas palavras que reduzissem às 
suas justas proporções o Poder Exe
cutivo, atê hoje exercido de maneixa 
mais o'u menos ditatorial pelos Pre
sidentes da República? Onde aquêles 
parágrafos que dessem ao Parlamen
to. poder do povo, prerrogativas que 
impeàissem êsse delírio personalista 
tão perigoso dos nossos Chefes de Go
vêrno? Ao contrário, o projeto tenta 
dlll' ao Poder Executivo ainda mais 
fôrça. sôbre os poderes legislativo e 
judiciário, transformando o nosso pre
sidencialismo, já de si daninho, numa 
quasi àitadura ou, como dizem os sau
dosos do fascismo, numa "democracia 
:forte." "Democracia forte" como a 

da Espanha atual ou aquela do pro
fessor Antônio d'Oliveira Salazar, fas
cista lusitano que poderá temer um 
poste lisboeta no triste exemplo do 
boliviano Vílaroel. 

Votamos contra o projeto, Senhor 
Presidente, os representantes comunis
tas. Mas votar c·C.1tra não quer diZer 
desconhecer. E como sentimos a ne
cessidade e a ur~ência de uma Cons
tituíçãc d~mocratic:., antes que seja 
tirado o aue resta ao nosso povo dzs 
liberdad~s e direitos por êle conquis
tados no ano passado em memoráveis 
campanhas cívicas e com o sangue dos 
bravos da FEB. trouxemos ao projeto 
as nessas_ emendas em núme:ro supe
ricr.a._l_80. Muitas delas já foram jus
tificadaS desta- tribuna. algumas pelo 
Senador Luís Carlos Prestes, outras 
por companheiros deputados. Hóje 
venho defender emendas por mim 
apresentadas em nome da minha ban
cada, quase tédas elas relacionadas 
com pl'oblemas ele cultura. E ao fa
zê-lo, Sr. Presidente, quero mais uma 
vez apelar para todos os Srs. Consti
tuintes para que recordem que a 
Constituição que elaboramos deve ser
•;ir aos interésses do povo e não aos 
de grupos ou partidos ou individues, 
Se assim não agirmos faremos obra 
de pequena duração porque mais po
derosa que os nossos desejos é a rea
lidade, e a noss:> é uma bem triste 
tcalida::le que exige !.'emédios drásti
cos e meàidas profu."ldas se quizermos 
levar o Brasil ao seu grande d~stino. 

Disse, Sr. Presidente, que as emen
das por miro npresentadas relacio
nam-se, em gra:tlde parte, com pro
blemas da cultura brasileira. E falar 
em cultura no Brasil é Ialar ime.l!s
tamente em fome. o Sr; Deputado 
Novell Júnior, não há muito, pro
nunciou nesta casa um discurso onde 
!!bordou os problemas do nosso ho
mem do interior. E reduziu as ca-u
sas :flUldamentaiS de todos os males 
que o ir.!ellcitam à ignorância e ao 
pauperismo. Tudo o mais é conse
qüência. Quero crer, Sr. Presidente, 
que também a ignorância é conse
qüência. O mal, aquele que deve ser 
r..tacado pela rai:!:. a causa a ser sa
nada, é o pauperismo, é a fome, a 
miséria que são o quotidiano das cha
madas ::!asses pobres do nosso país e 
que começam a ser também o da pe
quena burguezia, pois estamos che
~ndo a tal situação que !alta o que 
comer mesmo ao homem da classe 
média. Quanto ao operário e ao cam
ponês para êle fome. miséria, igno
rância e endemias não são mais no
vidades .•• 
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Não tenhamos ilusões de resolver 
os problemas culturais do Brasil, d~ 
liquidar ou diminuir sensivelmente o 
índice humilhante de analfabetos do 
nosso país, enquanto mantivermos -o 
povo em tal estado ele miséria física. 
Como exigir ou esperar interêsse in
telectual de quem não rem o que 
comer? Todos nós sabemos que mi
lhares e milhares de crianças não 
t~lectual de quem não tem o que 
comer e que vestir e são necessárias 
em casa para ajudar o ganha-pão 
dos pais, em trabalhos quasi sempre 
impróprios para a sua idade. E quanto 
a essa tão falada preguiça do nosso 
caboclo, do nosso camponês, que é ela 
sinão o desinterêsse nascido da fome, 
da subalL>nentação, do estado perma
nente de miséria, sem uma única 
perspectiva, sem nenhuma esperança. 

O nível da nossa cultura aumen
tará à proporção em que nos liber
tarmos de nossa situação angustiosa 
de semi-colôrlia, de pais produtor de 
matéria prima, de atrasada economia 
feudal, de camponêses como servos, 
sem indústria, sem real independên
cia, joguete dos interêsses imperia
listas. Quando realizarmos a indepen
dência econômica de nossa Pátria, 
anseio maior do povo brasileiro. 

Não é apenas essa realidade em 
bloco que o projeto desconhece, Se
nhor Presidente. Também nos mais 
mínimos detalhes éle se mostra deso
laáoramente reacionário no que se 
refere à cultura. Assim, por exemplo, 
o § 13 do art. 159, aquele que trata 
do ensino religioso. :Mand::1. êle que 
exista ensino religioso obrigatório nas 
escolas oficiais: "O ensino religioso, 
nas escolas oficiais, constituirá ma
téria dos seus horários". Não sou con
tra a religião de quem quer que seja. 

O Sr. Meeleiros Neto - Em con
formidade com o texto constitucio
nal, o ensino religioso é facultativo. 
A criança terá a devida liberdade de 
assistir ou não às aulas de religião. 

O SR·. JORGE AMADO - O en
sino religioso segundo o Projeto é 
matéri::~. disciplinar constante do ho
rário das escolas. Sendo assim é prà
ticamente obrigatório e as escolas te
rão de manter professõres para êsse 
fim. 

O Sr. Meeleiros Neto - Nossa con
cepção é que o ensino religioso cons
titui u:.na disc!plina :facultiativa em 
face da criança que o procura. 

O SR. JORGE AMADO - Não crê 
V. Ex." que seria mais democrático se 
o ProJeto facultasse a existência ão 

ensino religioso desde que os alunos o 
solicitassem e não como matéria de 
horário obrigatório nas escolas ? 

O Sr. Medeiros Neto - Nossa indi
cação é prec:samente nesse s·mtido. A 
criança, porém, não é obrigada a se
guir as respectivas aulas. deixando de 
pé a liberdade religiosa p::u-a que cada 
um tenha o ensino ministrado pelo 
ori~ntador das respectivas religiões. 

O SR. JORGE AMADO- Vossa 
E~:celência verá que minha emenda se 
refere· ao ens'no religioso não obriga
tório, e p-ela argumentação que vou 
desenvolver, V .• '!:x.•· verá os motivos 
que determinaram sua apresentação. 

O Sr. Daniel Faraco - O ensino re
ligiosa embora facultativo deve ser mi
nistrado como matéria d-e horário 
escolar; do contrário seria castigar a 
criança com horários a parte. 

O SR. JORGE AMADO - Parece 
que V. Ex.• não tem mu:ta confiança 
na crença infantil. Creio que a crian
ça religiosa não terá dificuldade algu
ma em ter mais uma hora além das 
que são dedicadas ao ensino em geral. 
Dzmonstro dessa maneira mais con
fiança nas crianças religiosas do que 
V. Ex.~. 

O Sr. Medeiros Neto - A liberdade 
religiosa é fundamental na democra
cia. V. Ex." como bom democrata que 
acredito que é não poderá conter a 
expansão r-zligiosa natural do homem. 

O SR. JORGE AMADO - Não sou 
contrário a que a criança estude su::1. 
religião, mas sim que se a obrigue a 
estudá-la como matéria de horário 
eS<:olar. V. Ex.~ se convencerá do 
acêrto da minha emimda. . 

O Sr. Arruela Câmara - Vossa Ex
celência não rzconhece ao pai de fa
mília o direito de pedir que seu r:i.ho 
re{:eba ensino religioso nas escolas ? 

O Sr. Nestor Duarte - Sobretudo o 
ensino do catecismo. 

O SR. JORGE AMADO - Nenhum 
lugar mais indicado para <ssa edu.::.a
ção do que os templos religiosos e ne
nhum professor melhor do que o sa
cerdote das diversas religiões. Estou 
convencido de que um aluno, educado 
por um prof.~ssor do valor de Vossa 
Excelência, na religião católica, jamais 
a abandonará. 

O .Sr. Arruela Câmara - Obrigado a 
V. Ex.8 ; mas uma coisa niio exclui a 
outra. Se V. Ex.• deseja que seu filho 
tenha o ensino religioso na escola, o 
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Estado terâ de respeitar êsse desejo. 
Isso é que é democrático. 

O SR. JORGE AMADO - Eu não 
o excl\.•n. v-. Ex." ainda não me ou
viu. Apenas pretendo que não seja 
matéria de horário obrigatório nas es
colas. E' tudo quanto peço. 

na máximo, preponderam. Na r~il
l!dade é só a religião católica e ;sã<> 
os seus repr~sentantes · que pedem o 
ensino reUgi.oso. V. Exa deve ter 
compuisado a s!Dops~- do censo de 
1940 e verificado que, para uma :popu
lação de quarenta e um milhões c 
poucos milhares de habitantes, trin
ta e nove milhões, espontaneamente, 
se declararam católicos. 

O Sr. Nestor Duarte -Isso é que é 
democrático, razoável; que o ensino 
religioso se faça nos templos, nas es
colas paroquiais, nas aulas de catecis- O SR. JORGE AI-'!ADO - No en
mo. Se por &:aso a igreja o fizer, os -tanto não será êsse um motivo pa!"a. 
alunos aprenderão. No entanto, as se negue a liberdade relig•osa: 
escolas oficiais têm obriga~s restri- 0 Sr. Ne~or Dua.rte _ Eu diria 
tas em· horários também restritos, melhor que, para que existissem a 
ouais- as de eu.sinarem as matérias existam trinta· -.e -nove milhões de 
:Õecessárla.s à vida profana, segundo se católicos no Brasil, não houve neces
diz e segundo se qualifica. sidade do ensino religioso dentro de 

o SR. JORGE AMADO - Tem o um horário nas escolas. 
nobre Reprtlsentante tôda razão. o SR. JORGE AMADO _ Isso se· 

O Sr. Hamilton Nogue!ra. - A conseguiu com o ~n~ino religioso nas 
impOSição de determinada religião é igrejas. 
que seria anti-democrático. Mas os . 
representantes de qualquer culto têm '! Sr. Hamilton Noguezra. - P~-
o direito de E:Scolher o -ensino da su:J.:........mi:•1!-.:..lll.~ o nobre orador_ abusar . .m
reug;ão. Por conseqüência, !lllda da uma vez da sua a~çao .CO_!l'; .. o.ut~9 
mais democrático do que êsse prece!- a~arte · :e o seguin~. a religiao, ,1ar<1. 
to, porquanto respeita o direito na- nos, ;:atólicos! nao é ape~ uma 
tural que têm os pais de orientar os questão de_ piedade; a religzao,_ ;~ara 
filhos. ora, uma vez escolhida a re- n~ .. ca~Iicos, é uma concepçao ?a 
l!gião, para que haja certa ordem na Vlda, assrm como ·a doutrina com-un~
escola, êsse ensino terá de figurar nc ta, para V. Exa., é outra concepçao 
horário, :porque será indispensável o. da vida, assim como, segundo a dou
regulamentação. Ai.l.ás se 0 nobre trina de V. Ex." o &te~smo é a regra; s.~ 
orador con.Qecesse o :horário das .11u- ~orventl'ra nest?. pa:.:; o que estou, certo 
las de reli~o nas nossas escolas ve- :nunca «(!ontec~. fll5se implantado o 
:r!f1car!a que são tão poucas que, abso- regimt; co~un;.sta, naturalmente a 
lutamente, não sobl"ecarregariam o Constitu:!çao escolhfda seria aquela 
currículo ordinário. que todos os comunistas co:ns!deram . 

quase r:~>rfeJta·; a Constituiçac· :Er"ussa. 
O SR. .lORGE AMADO - V. Ora, V. Exa. sabe que o art. 123 da 

Exa. tem conhecimento do res_peito Constituição Russa permite, per 
e da estima que me merece. No en- exemplo, a liberdade de cultos, porém, 
tanto, não me parece que o argumen- de propaganda; semente anti-rellgio
to de V. Exa. seja procedente. Sabe sa, porque o Estado é ateu. Lá pro
o nobre colega que são diversas <tS paga-se o ateismo e não convém, 
~llgióes qu.e se praticam !J.O Brasil. absolUtamente, que a juventude co
Realmente, o projeto penru.te a hv=e munista tenha qualquer concepção 
escollm, pelo aluno, da religião que religiosa. Para nós, católicos, que n:
pretenda estudar. Imagine V. Exa. presentamos, como V. Exa. sabe, a 
uma escola onde os alunos se decl- ma~or!a do pais, ou para os que se
dissem por oito ou dez religiões. o guem outros cultos, a religião, .se não 
hol:'ár!o escolar ficaria de tal manei- informa, deve informar todos os aos
ra sobrecarregado com as aulas de sos atos. Nãa-,. é apenas uma questão 
religião que pouco tempo restar.la de piedli.de. Por isso nós, católicos, 
para o ensino profano. como dlz o fazemos questão do ensino religioso,
nobre Representante Nestor Duarte. como se procede em outras seitas. 

O Sr. Ha.mflton Noguef.Ta. - Ap'!nas O SR. JORGE AMADO - Não es-
mals um aparte. Do ponto de tamos pedindo ou reclamando que 
vista teórico, V. Ex. a poderia ter em nossa Constlttúção se impeça a 
ruão, mas, na. prática, verifica-si'; liberdade de relig!fi.o, nem tampOuco, 
que, no Brasil, apenas dUAS rell8iõe&, do stU elllllno. 
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O Sr. · NestOT Duarte j_ Desejo as
sinalar a serenidade com que, pe!a 
primeira vez, se discute e questão do 
ensino religioso nesta Casa. 

O sr Hamil~on Nogueira - E' 
uma das vantagens do Parlamento. 

O SR. JORGE AMADO- V. Exa. 
sabe, perfeitamente, que a posição 
dos comunistas brasileiros é de abso
luta defesa da liberdade religiosa. 

O s ... J.tedeir"s Neto - Essa ma
neira Vs. E:<ras. conseguirão um lu
gar ao sol. dentro da democrácia. 

O SR. JORGE AMADO - Não 
desejo discutir com V. Ex.•, pois fo· 
<:alizs.mos, no memento, a questão da 
liberdade religiosa em nossa Consti
tuição. A liberdade de religião, na 
Rússia, teve inicio somente depois 
4e instalaC:o o regime soviético. An
tes havia liberdade a.penas para a 
religião ortcdoxa. . Como disse. po
rém, não abordarei a.qui a questão 
da religião na Rússia, mas na Cons
tituição destinada aa povo brasileiro. 
Mas per que t.axar, Sr. Presidente. 
como disciplina. obrigatória o ensino 
religioso ? Por que obrigã.-lo ao 
la.do das ciências e das letras ? 
Se ê!e é faculta.tivo aos !\.lunos. 
por· que então constar como ma
téria dos horários· escolares ? Com-

Quantos professõres teria essa esc•l1:~. 
·que contra.ta.r para ministrar aos seus 
alunos aulas de religião ? E e."l
quanto isso, que fariam as dive...-~as 
igrejas, às quais compete ensinu e 
propagar a sua , religião ? Na igrej-a 
é que deve o alUllC 1·eligioso estudar 
religião e não na e.scola. Po!'ém. 
ainda admitindo o ensino religio<o 
na escola, creio que não deva ser 
êle matéria de horã.rio escolM e e 
nésse sentido a minha emenaa, que 
tomou c n. 0 3.062, e que mand<>. re
digir da seguinte maneira o § 13 do 
art. 159: "Sõ será permitido o ensil'lv 
religioso nas escolas oficia.is em ca
ráter facultativo.". 

Vêm os nobres colegas que minha 
emenda é perfeitamente democrã.tice.. 

O sr. Nestor Duarte - Se V. Ex.• 
me permite um aparte, decl.a::·arei 
que a emenda, que tem o meu aplau
so, defende muito mais o esp!tito da 
religião do que outra qualquer. t.m
nando obrigatório. Entendo, noore 
colega, que fazendo da .-eligiáo ma
téria de ensino obrigatório é o me.<:
mo que tornar Camões objeto de aná
lise lógica: ninguém hoje supona. o 
grande va.te, depois de adotada a 
cla.ssüic:ação das orações em seus ver-
sos. . 

pete ao a.luno religioso conseguir ho- O SR. JORGE AMADO - :!!: ver-
ras tora das normais do seu curso dade; V. Ex.a tem razão. 
para tal matéria. Imaginemos, ao O Sr. Medeiros Neto - Em nações 
dexn.a.is. uma e.;eola onde nenhum dos ]JJ'Otestantes, con1o, por exemplo, a 
seus alunos deseje aulas de religião. Inglaterra, o ensino religioso aparece 
Se o ensino é llJ.<l.téria de horá.J:io es- como matéria de horâ.rio esc()].ar. 
eolar há de possulT e ;:~agar um pro- Or·a, concebemos que o exemplo de 
fessor. Quer dizer: pagu alguém democracia. como o da In~laterra IlAo 
pua não ensinar coisa algum<t na- -:- pode de forma algum.a delXar de ser
quela.s escolas onde nenhum aluno vir de paradigma, de modêlo para 
d-eseje estudar religião. Isso o que nós. 
aconteceria se, na realidade, o pa.- o sr. N estO'I' Duarte - Não apoia
rágra.fo não visasse obrigar religiosos do ! A Inglaterra tem religião o!i
e não religiosos a. estudar a m:~oté.ria.. cial. Não é o c~o do Brasil. o 
Sempre é uma situação incômoda a símile, portanto, não a.prov-~·ta ao 
daquêles alunos que não desejem cur- nobre apartea.nte. 
s.ar a aula de religião. Cria i'so o Sr. Medeiros Nrtio _ Ainda. com 
uma divisão entre ClS alunos: us re- maior razão. Se tem religião o!lcl.U, 
ligiosos e os não religiosos, dificlllt.a serve para as demais. 
a fraternal Vida dClS jovens. sep,;.ra-
os, levando, sem düvida, a desmte- O Sr. Nestor Duarte - A própria 
ügências e incompreenções. Reli- Igreja defende hoje o principio da 
gião, Sr. Presidente, é_co!sa do fôro sua separação do Estatio, à. sombra 
:Intimo de cada um e só mesmo 0 de- do qual deve a sua liberdade e tnn
sejo de agradar a determinados seta- qüilidade na democracia. A Igr• ta 
res da nossa vida política. pode leva-r Católica perdeu a hz·gemonia que tiDha 
constitucionalistas a faZerem do en- na Inglaterra, por causa da disputa 
sino religioso matéria constitucional. de Igrejas Ofi~iais · 
Imaginemos uma esc:o!a onde hajam o SR. JORGE AMADO - Al1ás, 
alunos católicos, protestantes, e.:;pirl- é o que dizem os pa.tria.rca.s da Igreja 
t~, hldeus,. maometanos, budh>;as. Ortodoxa Russa. 
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O Sr. Hamilton Nogueira - Peço 
ao orador permitir-me outro aparte, 
apenas para esclarecimento ao meu 
querido amigo Sr. Nestor Duarte. 

A Igreja Católica pode ter perdido 
a hegemonia política, mas isso não 
interessa a ela, que se preocupa com 
a salvação das almas . ..0 que acon
tece na Inglaterra é justamente o 
contrário. l!: grande o nütnero de con
versões ao catolicismo, e a êsse respei
to invoco o testemunho do grande 
escritor Aldous Huxley, que V. Ex.• 
sabe não é católico e o qual, no livrei 
Proper st-.. u!ies, escreve o seguinte: 
-Muita gente se espanta do grande 
número de conversões ao Catolicismo, 
atualmente. Explica-se. É a mais jus
ta das religiões do Ocidznte, e o que 
sé-está verüicando agora é precisa
mente o contrário elo que acaba de 
referir o nobre colega. 

O SR. JORGE AMADO ...,.. O pro
jeto, Sr. Presidente, está repleto des
ses parãgrafos reacionários, que vi
sam suprimir liberdades e direitos. 
Por vêzes é apenas uma palavra ou 
uma frase acre5centada à liberdade 
garantida qu~ lhe rouba todo o efei
to e a reduz a nada. Assim se passa 
com o § 8 do mesmo artigo 159. Depois 
de afirmar que a publicação de livros 
e periódicos independe de licença do 

-- poder público, acrescenta: "Não será 
porém tol:rada propaganda de guerra 
ou de processos violentos para subver
ter a ordem política ou social, nem o 
comércio de gravuras ou têxtos ofen
sivos ao pudor". Prà.ticamente êsse 
·período do p2l'á.gra!o suprime a li
berdade 'concedida no periodo anterior. 
Somos contra a gu:rra e a· subversão 
violenta da ordem. Mas, Sr. Presi
dente, o perigoso é deixar ao julgamen
to dos donos do poder a definição do 

. que é propaganda de guerra e de sub
varsão da ordem pública. 

Acabamos de v"ér, na semana. pas
sada, o Sr. Ch:fe de Policia, apreen
der edições de jornais sob a alegação 
de que, assim Violando a. liberdade de 
imprensa, defendia a ordem. 

l!: muito fácil, Sr. Presidente, a cer
tas autoridades confundir a paz e a 
ordem com os seus interesses pes
soais, ou os do seu partido. como vem 
de acontecer com o Chefe de Poll
cla. E quanto aos têxtos ofensivos ao 
pu1ol', a experiência uos ensina que 
essa frase assim tão decente e púdica 
é quase sempre usada de :maneira imo
ral e cínica. Não são nunca os livros 
de pornografia os apreendidos e proibi
dos. São quase sempre aquelas obras 

de arte que . desagradam, por issc ou 
por aquilo, aos censorzs, em ge
l'al cavalheiros de suplna igno
rância.. Daí, Sr: Presidente, o pertgo 
que dêsse parágrafo_ decorre para as 
obras de arte. Q02e impede que um 
censor ;oroiba a.mar.hã a reprodução 
dos nus Rubens, sob a alegação de 
que se trata de !;TB.vuras imorais? 
Ou dcs camponeses, tão brasileiros, 
ae Portlnari, •ob a alegação que 
o& pé!; deformados pela terra dos 
negros e mest1ços que são os me
lhores modêlos do 1~osso grande pln
tcr, sã' ofensivos :::;os -olhos das si
nházinl'IAS feudais? OU qualquer 
livro de qualquer es<:ritor mod-erno, 
de qualquer r=ancista realista? E 
não se diga que isso não tem suce
dido. Eu mesmo fui vitima de pa.
rágr:úo semelhante na. Constituição
de 34. Os meus livros foram a;pre
endidos e queJ.m.a.dos em praça pú
blica, · juntamente com os de vá.:r!i.oo. 
oUtros--escritores _ brasileiroo, entre oo 
quais volumes de nóssas · oolegas·-1fe- -
Assembléia, Deputados Gilbertô Fiey
re e Amando Fontes, como "ofell51-
vos ao pudor", quando o então De
partamento Nacional de Propa.gan'da.
;:rrepa.rava o golpe de 37 e só queria 
ver circulando os livros de Plínio 
Sal.ga.d.o. E ainda agocra assistilnos 
à proibição de uma peça de Nélson" 

. R.ocil'igues. teatrólogo dos mais ,elo
giados pela critica, só porque um 
censor, suficientemente analfabeto, 
julgou.:.a "ofensiva ao pudor". Re
firo-me a ".Albu:m de Família", cuja. 
proibi,ção deu lugar a múltiplos e 
inúteis proteStos. As. verda.deir3s 
o!ensss ao pudor que a lei pensa. 
em evitar. essas n;u;nca são evita.das. 
Sob.-am os li nos de baixa porrio
grafia, ·os sujos folhetos para adoles
centes são vendidos à v-ontade. 'Mas 
os escritores e pintores, a.quêles que 
põem sua a...-:te a serviço das causas 
populares, são vitimas eternas d.ês
ses ·pa.rá.gra:fos restritivos. Eis por
que, Sr. Presidente, apresentei emen
da- que leva o·n.• 3.064- no sen
tido <ie que o § 8 do a:r.t. 159 fique 
~uzido a seu primeiro periodo: 

"A publicação de livros e pe
riódicos independe de licença do 
poder público". 

Também aos §o§ 30 e 34 do artigo 
164 apresentei emendas - que es
tão sob os ns. 3.355 e 3.357 - =
dando suprimi-los. Os dois pará
grafos, Sr. Presidente, sob a capa 
de uma falsa proteção aos traba
lhadores intelectuais braslleiros, maa-
cam-se por in·~ jacobinismo que 
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leva a ir•l;:..ot:.clir que pcssa:m exer~r 
aqw profissã.o tilbems estrangeiro:; 
c:vpa.zes de elll'ique«:;:- o nosso pa.-
trlmônio cultural e concorrer para. o 
de>envolv!mento da ciência, da tét~-· 
nica. e da ane em nossa :Pátria. O 
§ 30 diz que sõmente poder~ e:{er-· 
cer profissões liberais . os '!::·rasilel= 
natos e os na-turallzados q~ 4X:m 
o i;ervj ço ntilitar . Quer ilizex, Senhor 
Presi'dente, que fechamos as nossas 
:fronteL.--as aos sábios estrangeiros, 

• a.os grandes médicos, aos engenheiros 
ilustres que por acaso quisessem m 
tra;ba.l:bar no BrasiL Ne= particul:u
não seguimos o exemplo dos Est2<!01> 
Undos, sempre prontos a a·t-rl:r su~ 
portas a todoo aquêles que po:;;sam 
enriquecer a sua cult-ura. O par2.
gra.fo -cttaáo impediria que um Ei.ns · 
tein, um Juliot Curte, qualquer gran·· 
de cientista pudess-e proc14!'.ar o Era .. 

· sil com;:, seu campo de tr:a.balho. 
Nossa indústria qu.e apenas comeca. 
não pode dispe.'l.Sar o auxilio de téc
nicos especializa.dos. de e:r-t"enilleb.'os 
capa.z.es de forma: gerações de ~
nicos brasileiro-s. E tudo isso se toma 
impossivel com a. vigência do § 3Q 
do art. '164. E o jac<iilinismo rea
cionário dêsse parágraio é com'!)l~
tado pelo do 34 que impede a :re•,a .. 
Iidac;ã.o de dip!Qmas expeili<l.os por 
estabelecimentos es~ell'os de en
sino, a não ser para os cidadãos bra
.sileiro<l natos.. Isso é, Sr. Prresi<!ente, 
.mesmo que Langevin se -naturalizasse 
brasileiro, nem mesmo assim o seu 
dipk;ma., de uma Uni7ersi~ade !:n-
glêsa, teria pcssibili'dades de ser r.; .. 

· validado. Dm absurdo que seria r.i .. 
sível se não t-rouxesse em ;;;eu ooj<) 
a ~'bilidade de tamar.l:os prejuí .. 
zos IY...ra a nossa cultura . 

. Ainua e.ni. :-elaçã.o a.o an. 1G4 apre
seJJ.Itci outra emen<ia que tomou ., 
n.0 3.~. man-dando que um parã
gra.fo fôsse aeescen·tado_en.tre o 31 
e o 32 e que diz: "0 ensino primá-· 
rio, o secundário, o comert:iaJ e o 
téc:nko-pr<t.fiss:ional são gratuito:;". 
ll:sse pa::rág>afo, Sr. ~dente, com .. 
pletará e dará realidade ao do pro~ 
jeto que o precede e que reza: · ·• A 
educação é direi.t.o d~ todos e .:;erá 
ministrada poela familia e pelos po
-deres públi..::os". Que adiants êssc. di .. 
:reNo se não se crla;r para o- u
tado a obrigação de :ministrar gra
tuitamente c ensino? Sal;,emc,s o :;rJ.u 
eJ>trer.;o de miséria em quf) vive o 
11osso ;:;ovo. Sabemos o.ue milhare~ 
e ~res de crianç-as não frequel\ .. 
tam os cursos secundár:o.s porque, ao 
sair do grupo escolar onde aprende .. 

· ra.m a ~r e a escreve~. nãc tf:m pos .. 

sibllidades financeiras de levar adi
ante os seus estudos. Que represen
ta o direito e.."tpresso em lei sem a. 
possibilidade ãe utilizá-·io? Direito :a 
beber champ:mhe todos possuem. 
?.i'as quantos podem bebê-la? 

Não apena..; o ensino · prb:lárlo 
deve ser gratuito. Também o secun
dário, o cpme::cial, e, muito r,speci:l.l
mente, o técnico-profissio::~al que da
rã ao Brasil os técnicos e os o;>erá
rios especiallzados de (iUe nossa nas
cente indústria t:J.nto se ressente.· E 
ní:o se diga que é pedir muito dos 
poderes públicos, se levarmos em 
conta que o Uruguai, o democrt.tko 
viZinho do sul. oferece aos s-~u.s · filh<>S 
tõda a educação gr..tuita, inclu~ive :J. 
universitária. Não aài::m':a tií.o _pou
co o al.'gun1ento que o Uruguai é ~n•:1 .. 
pequena nação dt! popuJ.,-:.ção :renca:i
da. Porque imensa nação. é a 1Jníf;.o 
Soviética, de população enorme, e s.:i 
também a educaç:i.o, em todos os !;l'J.l!S 
é gratuita. E' I=teciso que a ec1t;cn
ção não fique limitada_ aos r:icos, ni:o 
constitua um privilégio de cls.sse. 

Ainda de réferêucia ao ensino ap·e
ser.tei emenda - a de nú.m<.:, ·:> 
3.467 - ao parágrafo único elo ":rU
go 177, mandando acrescent:.r ent.N 
os professõres cujas càte.:lrs:.s dev•?m 
ser conquistada:; J)Or conclll'So, c.~ 
das Escolas 'l.'~cnico-proíi.<.~lon;;Js, 
dando-lhes assim ~rantias de 'iJW.
liciedade. já que uii.o se pQde compr•)
cndera ::-azão por que não se ~uipa-· 
ra, para êsse efeito, os prof&.>ôr•:s 
de ensino técnico-prcfissional, e:~1:o 
que se considera de 2. 0 g:::-:;u, aC''> 
professõres secundfuivs. Essa ~mcnda, 
sr, Presidente. evit,ará. flagr::.nte in
justiça cometida pelo _projeto. 

Outras emendas ainda sôbre edu
Cáção e cultura aJ)Tesentcl, S;. Pre
sidente, das qual:; não vou tr~t:·.r 
aqui devido a carência de tempO, vi
sando tôdas ela:<:, como as que co
mentei, democratizar- .o projeto, :or
nar a cultura mais ace~sivel às tTan
des massas populareS, pos..<:ibilit=do 
um mais rápido desen...,olvimento in
telectual do pai~. No ent;;.nto, Sr. 
Presidente, estou certo de q-::~e nada 
ou pouco vamos conseguir cn• mll.t(:
ria de cultura se uão to1narm~ -.u-
gentes e concretas medidas r.o senti
do de elevar o ni'lel de vida do no3-
so povo. rea!iz:mC:o no xr..r-is brev.~ 
prazo a independência ~o;:;õ;-illca co 
pais, libertando-o das g::.n-.J.S uo ca
pital monopolista estrangei:'<;: e llm
pando-o dos restos feudais que en
travam á marcha da nossa economia. 
t:sse é o nosso trabal!lo bãsl~:o e !": 
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Constituintes devem antes de tudo guaio, Pisa Sobrinho e Paulo Nogu,ei
olhar para. essa realidade; examiná- ra. Na mesma ocasião .se encontrava 
ta, e fazer uma Constituição que nos Estaõ.os Unidos o ilustre· líder da 
tl.te::~da a tais necessidades do-povo. União Democrática Nacional, Dr. 
Assim taremos também cultura, não Otávio Manga.beira. Estão todos êles 
continuaremos a- sofrer a humilha- hoje nesta Assembléia, juntamente com 
ção dêsse elevadíssimo índice de anal- outros que, em ocasiões diversas, fo-
fabetismo ·que nos coloca entre as ram bene!iciaõ.os em países õ.a Améri-
P.ll.çóes mais· atrasadas do mundo. ca ou da Europa pelo direito de asilo. 
Estamos. longe, Sr. Presidente. do Têm êles mais que todos o dever de 
~empo do me-ufanismo, desgraça que lutar para que a nossa ConstitUição 
tanto mal nos fêz, quando os gover- reconheça e garanta êsse direito, e te
nantes · mandavam que ensinassem nho certeza de que ·por êle se bat.e
às crianças que tudo no Brasil era rão. Mas êsse dever é também de to
maior e melhor que nos demais pai- dos os demais Constituintes pois o di
ses, como se pucles.semos com tais reito de asilo é a melhor prova do 
.1ala vra.s mcdificar a verdadeira face grau de cultura política_ de um povo. 
ctas coisas. Depois, acontecia a de- Principalmente, Sr. Presidente, se le
.:ilus~o. mais _ ter;ivel . O verdadeiro varmos em conta as flutua.ções poli
oatnotlsmo nao e aquêle que esconde ticas tão comuns em países como oo 
.l. cha~a. e, sim, o que cura ~ ~h~- nossos, da América Latina, semi-cole
ga. Nao façamos uma ConstLtUlç_ao -.:--nias tantas vêzes infelizmente cam
para esconder nossas chagas, mUlto po de .. êxpe."Íência e luta dos imperili
~~:::J.os para alimentá-las com a rea- lismos, sacudidos por movimentos-re• 
çaÇl .e o atraso. _ Soi:lO!! como que os volucionârios, onde as ditaduras re 
medicas que. esta51. apos o demora<!o fazem habituais. Devemos ter um lu
exame. da SLtu~o do l1r~11, receL- gar em nossa Pátria para os persegui
tando para a :t;'~tria. E ~ensa a dos dos paises visinhos, aquêles demo
nossa responsabL~dade. <Mutto bem.> cratas ou aqueles sábios e artistas só-

Antes de ter!llinar. Sr. Presidente, bre os quais se abata a intolerância ou 
quero me refenr :: uma outra em~n- . - · · - á ui 
:.ia que apresentei· a de n. o 3.058. ~ perseguLçao p~litica. Nao h m ~ 
'Mandei que se acrescentasse no ar- .empo, Sr. PreSldente, dezenas de se 
tigo 159, onde conviesse, 0 seguinte na<!-ores e deputados desta Assembl~ 
parágrafo· dirigll'am um telegrama ao Sr. ~ni&-

. tro da Justiça pedindo que !õsse ga-
·'E' garantido o direito de rantida a ~ermanência em território 

asilo a todtís quanto sofram, nos brasileiro de um jornalista paraguaJ.o, 
países em que residem, limitações perseguido pela ditadura Morinigo, que 
em sua liberdade por defende- a policia do sr. Perelra L1ra - sem
rem a causa da democracia ou pre fatal, Sr. Presidente - quer!ll. 
por.· suas atividades. cientificas ou expulsar do pais. Isso porque, pa:ra 
culturais". humilha-ção nossa, ainda nao garanti

Defendo e defenderei sempre o di
reito ·de asilo. Sr. Presidente, por
que senti os seus beneficios e sei va
lorizar, por conseqüência, sua impor
tância. Quando mais negros eram os 
dias do Estado Nove> foi ao Uruguai e 
à.· Argentina que recorri para poder 
continuar a ex:eroer livremente a mi
nha profissão de escritor, já que f'.ra 
impossível fazê-lo ·no Brasil onõ.e o 

· õuborno e o terror eram o clima !'!Xl 
que viviam escritores e artistas. E lá, 
igualmente usufruindo êsse direito que 
honra os paises que o concedem nas 
suas Cartas Magnas, encontrei entre 
outros ilustres brasileiros o Dr. Ar-

. mando Sales de Oliveira, ex-governa
dor de São Paulo, cuja memória esta 
Assembléia honrou numa das suas pri
meiras sessões. E lá estavam também 

. os deputados Flores da Cunha, geral
lnente estimado por todo o povo u:ru-

mos o direito de asilo aos democra.tlõl! 
estrange!ros. E' necessário que essae 
parágrafo não falte à nossa Car~ 
Magna porque êle marcará, mais que 
nennum outro, a altura da nossa de
mocracta. 

Não poderei jamais me esquecer, Sr. 
Presidente, a emoção com qu~ .um 
operário gaucho me narrou a sua. en
trada no Uruguai, quando, nos dia5 
de 37, após o plano Cchen ·e o golpe 
de Estado, fugiu perseguido pela. po
licia em busca da fronteira. .. Atrave&
sou-a sem um só documento e logo 
teve que se haver com a policia do 
Uruguai. Quem é, de onde vem, que 
deseja? Uma única palavra susteve o 
interrogatório dos policiais. O operário 
disse que era um brasileiro que fugia 
da policia política e que desejava. abli
gar-se sob as leis democrát!cas dp 
Uruguai. Imediatamente puseram-no 
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em liberdade. E não só isso, Sr. Pre
s.i.dente. Prestaram-lhe as autoridades 
tôda a assistência, num3: prova de 
cultura e de educação pollt!ca e de
mocrática. 

As policias pollticas do fascismo, 
Sr. President-e, fizeram uma verda
deira il'lternacional do terror. e a nos
sa. nos tempos do Estado Novo, se fi!Z 
uscira e veseira em presentear os di
ta4ares da Europa e da América com 
os democratas que aqui vinham se 
abrigar. Nada depunha ma~ COJ?-tra 
a nossa civilização. O hábito flCOU 
arraigado na nossa política. e se . nã:o 
oarantirmos na· Lei Magna esse d1re1-
~. então sofreremos amanhã a humi
lhação de vermos democratas de ou
tras pátrias perseguidos e expulsos da 
noesa pelo crime de haverem em suas 
terras lutado pela democ:racia, pela 
cultura., pelo futuro do mundo. 

Vou terminar, Sr. Ptresidente, :re-
1lovando o meu apêlo para que os Srs. 
Constituintes, por cima de todo e qual
quer preconceito partidário, se unam 
no esforço comum de dar ao Brasil 
uma Constituição verdadeiramente 
democrática e progressista. Como de
sejava o cronista, uma Constituic;:ão 
,_.~tra as filas, contra as arb!trane
clades policiais, contra a falta do que 
comer, conl!ra as limitações sucessivas 
às liberdades que. tanto sacrif!cio 
custaram ao nosso povo. contra a ex
p!ornção do capital colonisador es
tm:ngeiro. contra os restos feudaes, 
contra a fome e a miséria, = Cons
tituição democrática que o povo sinta 
e ame e defenda como quem defende o 
seu bem maior. Constituição demo
crática que seja para o povo brasilei
ro o seu melhor instrun1ent'o na cons- · 
trução de uma Pã.tria realmente livre 
indeoendente, reaimente grande e fe
liz. E' isso, Sr. Presidente, o que alm~
ja a bancada comunista nesta Assem
bl.éia. Tenho dito. (Muito bem; muito 
bem. Palmas.) 

O Sr. Agostinho Oliveira cede ao 
orador o tempo de sua inscrição. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Bittencourt Azambuja, 
orador inscrito. 

O SR. BITTENCOURT AZAMBU
JA - Sr. Presidente, venho à tribu
na trazer ao conhec!mento da Casa 
uma indicação, que requeiro a Vossa 
Excelência se digne encaminhar ao 
Govêrno Federal, por Intermédio do 
Ministério da Justiça. 

Essa indicação, Srs. Constituinte::;. 
que entende com a lei eleitoral _em Vl
~or. foi decalcada numa sugestão qu~
~m linhas gerais, o Sr. Paim Filho, 
eom a sua autoridade e experiência 
de •·elu.:. repúbiica.r-c fêz divulgar pela 
imprensa desta Capital. Partiu do 
sistema em vigor na P..epública Ori
ental do Untguai e geralmente co
nh<ciclc pelo no::1" de Iegend2s e sub
legendas. 

Não clispo!1do de 1lm ~~emplar elo 
Código ur:1g-u2.io e de qualquer estu
do a ê!e referente, o nosso trabalho 
representa o resultado exclusivo de 
reflexões, e, naturalmente, só por êste 
fato. senão por C•Utras e podero~r. s m.
zões. há. de se resrentir de defeitos 
e de fa!.h?..s. Servirá, entretanto, pelo 
menos, e isto já me basta, de incen
tivo pa..""a que o . poder público se pro
nuncie sôbre matéria de grande im
portância P. da Inalar oporturuclac1e 
diante das eleições que se avizinham. 

Passo, Srs. Representa.l'ltes, .à leitu
,ra do trabalho elaborado: · 

"Considerando que, em face do 
Código Eleitcml vigente, não s::io 
válidos os votos dados a candida
tos nfi'l registrados, e que ca~e às 
direç~s partidárias a faculd:lcle 
priv:>t!va do régist::-o; . 

Considerando que. se um ,;ru-. 
po de cidadãos, sc.i:?~ qun! "!.6~ ~ 
sua expressão numérica, pe:::raena 
ou grande, minoria ou maioria, 

. discordar de candidatos desigru
dos, na.; vésperas do pleito, pela 
direção partidária. a postos ele
tivos. fie2.rá ir.ibido de concorrer 
às nrnas .com candidatos próprios, 
ainda que êstes sejam titularl:'s 
das maiores "\1:rtudes civlcas e pri
vadas, e estejam em condições ele 
p~estar os . mn!s relevant~>s s;oorvf
cos à Pátria e reunam as !)rc
ferênci;~s populares; 

Considerando que a lei, ,,êste 
pa1t.icular. divorciando-se das :>.n
teriores. que nermltiam, em tal 
situação. o recurso a cándidatu
ras avu!sas ou a partido de emer
gêncin, mostra-se ::efratária. ·às 
manifestações de "italidade c!vica 
do povo, e. o que é mais grave, 
"abre canilllho, no terreno dos 
privilégios que as oligarquias ex
ploram, à decadência dos p1U'la.
mentos"; 

Considerando que se impõe uma 
reforma da lei vigente, para .> 
efeito de permitir, e até fa-,.orc
cer e concitar. como convém . ao 
ideal democrático, o concurso <lo 
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maior número de cidadãos à dire
ção dos negócios públicos, pela. es
côlha dos órgãos da soberanía na
cional: 

Considerando que o sistema 
~leitoral conhecido pelo nome de 
"Lemus e Sub-lemas" supre as 
f?.lh:u: do nosso Código, e qu~ 
t.\!do aconseL."la e nada impede 
&êja êle experimentado entre nós: 

Considerando; ainda, que o Có
c!igo Eleitoral adota o ·critério mis
t.J da representação proporcional 
e do principio majoritãrio, !)ela 
ollServância daqu::la na distribui
çlo de postos com a aplicação dos 
quocien~ partidãrios, e dêste, na 
atribuição de todos os lugares re
manescentes. ao partido c;.ue haja 
alcançado Irutio:ria de votos; 

Considerando que êsse critério 
s;, opõe ao adotado n,o Código Elei~ 
tcral de 1935. que era um pa-drão_ 
I!O gênero, e ao projeto de cons- - --
t~tuiçã.o que consigna o sistema de 
r:::;.resentação proporci<lllal. sem 
~ue, a seu res.p2ito, se tenha Ie
v;;.ntado um só vo.J discrepante.· 
dentre os membros da Cornissã<> 
Cc~titl..'Cional e os autores. da 
nussa enotme de emendas of:ere
ddas àquêle projeto, 

aesolve indicar a S. Ex.• - o 
Sr. Presidente da República - a 
c~nveni.ência de reformar a lei 
ele!toral vigente, para as eleições 
-o!ndouras, of~recendo~lhe a exa~ 
r..1e o ar..te~projeto incluso, com a 
exl)osiçéo de motivos. e esquema. 
<;ue .9 acompanham .• 

Justificação 

No regime eleitoral em Vigor. 
somente podem concorr-or àlP elei
ções os candidatos registrados por 
partidos ou alianças de partidos. 
r.ão se contando os votos que se 
derem a candidatos sem registro. 

Destarte, nüo se permitem can
didaturas avulsas nem partidos de 
emergência, cem o evidente pro
pósito de se estimular a formação 
de partidos e prevenir a dispersão 
de votos. 
_l~ntretanto, essa proibição legal 

t~a-o se conforta com -a experiência 
é:a vida nartidãria nem se mostra 
adeq!!ada à.s finalidades que se 
;:ropoe. 

Partidos que tenham missão so
cial e politica a desempenhar, e 
possam, pelo afeiçoamento de seus 

orcg:ramas ãs necessidades, aspi
rações e tendências gerais, dEsper
t-ar o povo da apatia que o pôs 
ii. margem da ''ida republicana. 
Interessando-o na direção dos ne
gócios públicos - êsses partidos 
vivem e se alimentam da compe
tição com os partidos adversos. 

Não lhes aproveita nem convém 
~ ingerência, nos seus destinos, do 
oflcla!ismo ou da lei. senão para 
lhes garantir a libe,·:!ade de viver 
t':· de lut:?..r. 

Efetivamente, o que cumpre a 
lei, não é decretar cu forçar, pela 
ndoção de medidas restritivas da 
liberdade político -individual, a 
formação de partidC's, mas, asse
;;urar ambiente favorável a que 
f;l(S se possam formar e subsistir. 
por imperativo ou solicitação do5 
ir.terê~ses sociais, como expreSsões 
ela Zi<n'e organização da . opinião 
pública e· ão liwe cor~enso de seUs 
adeptos, na aprec!açãó · -a:aqueles 
interêsses e d{)S meios por que se 
devam resolver. 

A liberdade ~ 'ndependencia dl) 
voto: as garan~ias dos eleitores; a 
proporcionalidade na representa.
çiio da maioria e minoria; o sis
t~ma ãe ~ta compacta, em que o 
1:1e1tor nao pode cancelar ou 
suD.stitulr o .nomeodequalquer ca.n~ 
didato; o sistema em que se lhe 
não permite designar senão wn 
só can'!ii.dato preferido, e~rirnin
ào·um voto de partido e um voto 
de preferência inmvi'!iual; a res~ 
ponsabilldade efetiva · dos que 
particulares ou autoridades, viola.: 
rem ou defraudarem direitos ci~ 
vicos, e, em suma, o funcionamen~ 
to normal ;Je !lo'll verdadeiro re
gime democrãtico. - são condi
ções pelas quais já se estimula o 
surto, a disciplina, o revigoran:ien
to das coletividades partidárias, 
sem restrições aos direitos pol!ti
c~s dos elegendos e . eleitores, se
nao aquelas que seJam impostas 
corno ato de indeclinável justiça 
aos parti-dos. · 

. . Mas, a proibição legal de can~ 
c.id:l.turas avulsas e partidos de 
emergência, «O mvés de operar 
como fator de coesão. no seio das 
fileiras. vai .~ervil: aos propósitos 
discricionã.t'ios dos que as dirigem, 
convertidas em in.'<trumento de as
fiY'..:J. e, portamo, de revolta e dis-
."iàío. -



Bem sabido é que, onde há or
ganização coletiva. existe minoria 
que dirige e maioria dirigida. 

"Uma forte organização recla
-:na, por motivos de técmca admi
.:üstrativa e 'ie tátioa, uma di
=eção igualmente torte". 

E' natural a tendência das mi
:norias dirigentes, no seio dos 
:agrupamentos partidários, para o 
=nã.ximo centralismo. compressor 
e absorvente .. 

Os partidcs têm os seus capi
~ães, alguns .J.otaàos de espírito 
democl:âtico, outros possuidos do 
espírito de ~apremacia. sõbre a 
massa partidária. -

ll:stes, habituados a impôr a sua 
vontade à massa, dispersa, com-
~~~e~tep;~~~:iva. tu.do resolvem 

Se a direção partidária, no uso 
;monnal de s11a autoritiade, in
~ontrastável e displicente, designa 
-candidatos a postos eletivos, sob 
a influência <le afeições, inimlza
des ou interesses inconfessáveis -
não há em lei recursos com que 
;Jossam os aleitares oprimidos 

· :-ecuperar a sua libeooa'Cle polí
tica. 

Em verdade, a lei eleitoral, su
õor<iinando a apresentação de 
-~andidatos ao arbítrio ditatorial e 
exclusivo das clireções partidárias, 
;em atentar nas tristes realidades 
do nosso ambie!l~e social, agrava
das pelo espirito personallsta e 
:-eacionário do "sebastianismo" 
indisfarçável do.momento,- aca
bou por criar uma atmosfera in
compatível com a vida democrá• 
ti<:a, encerrando os partl:dos em 
arcabouços :ie ru;o, pelo reforça
mente ,de seus órgãos diretivos, 
como se a êstes não bastasse a 
i!lclinação, ~ongênita e perigosa, 
para a oligs.rquia, com o vasto 
cortejo de seus males". 

O Sr:. Dolor de Andrade - Ha
vendo a escolha em c001venção pol" 
voto secreto. parece que· não hâ ê~se 
perigo que V. Ex.a aponta. 

O SR. BITI'ENCO~T AZAMBUJA 
- Quando houver a convenção ;:~e;o 
voto seoreto ... 

O Sr. Dok>r de Andrade - Como 
faZ>emos na UDN, pelo menos. 

O SR. Brrl'ENCOlJRT AZAMBU.!A 
- ... é bem possível que êsse peri
go diminua, mas jamais passará. de 
todo. porque são infinitos e imri
.siveis os liames que subordinam e 

amarram as massas partidárias dis
persas ~ acomodaticias, à vcntade dis
cricionária de direção menos identi
ficada com a pureza do regime de
mocrático. 

O Sr. Dolor de Andrade - Den
tro c a UDN, assim escolhemos ;os
sos candidatos. 

O SR. BITTENCOlJRT AZAMB\JJA 
- Acredito que V. Ex.• possa fa:ar 
através de um prisma particnlar, 
mas não. de forma alguma, em no
me de tôdas as organizações partid:í.
rias - o que quer dizer: "cada ~ual 
sabe onde lhe apertam os sapa
tos ... ". 

O Sr. Dolor de Andrade'- Com
preendo agora, V. Ex.•. 

O SR. BITTENCOlJRT AZAMBUJA 
- Proponho providência de caráter 
geral, para a generalidade dos Par
tidos, para a generalidade dos ci
dadãos, em garantia de todos, 5em 
distinção de grupo algum. 

O ·sr. Plínio Barreto - V. Ex.• dá 
licença para um aparte? 

O SR. BITI'ENCOURT AZAMBUJA 
- Com muito prazer, especialmente 
a V. Ex .... 

O Sr. Plínio Ban eto - ll:sse d;s
positivo da lei não pode ser apoia
do também por essa outra razão: é 
que V. Ex.• tira ao eleitorado o di
reito d~ escolhr::r do~ candidatos apre
sentados pelos partidos, deixando-o 
amarrado à decisão dêstes. 

O SR. BITrENCOlJRT AZAMBUJA 
- Qual o -·dispositivo a que V. Ex• 
se refere? Para que nos entendamos, 
desejaria, primeiramente, conhecer o 
dispositivo a que V. Ex.• alude. . 

O Sr. Plínio Barreto - Refiro-me 
ao que obriga à escolha partidária. 

O SR. Bl'll'ENCOlJRT AZAMBUJA 
- EVidentemente, e~a questão se 
prende à organização dos partidos. 
A lei não determina, e não,irâ de
terminar. os processes por que se 
procede à escolha de candidatos a 
cargos eletivos. 

O Sr. Dolor de A'IZdrade - No 
caso, ::efere-se à indicação. 

O SR. BITTENCOURT .AZAMBUJA 
- A lei vai dispôr - se isso aprou
ver ao poder ora competente- a fa
culdade de, dentro de um mesmo 
partido, se organizarem grupos. de 
determi11ado número de eleitores. V. 
Ex.a precipita-me e me leva adian
te muito adiante do ponto, em qt.e 
m~ acho, do meu trabalho. A lf.i 
vai· facultar. repito. que se organi-
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zem, - no seio dos pàrtidos, grupos vam sendo um partido de emenêa
oonstituidos de um número certo e cia". 
mínimo de eleitores, com o direito E dizia Sampaio· Dória: 
de apresentM-em candidatos, em <:on- "Pode acontecer que um cidadão 
corrência com aqueles de quem te- capaz dos mais assinalados serviços 
nhsm dJ.vergido, à Pátria, com uma fôlha corrida àe 

Parece-me, prima !acie, que numa ação pública excelente, mas afa.sta
verdadeira democracia Dão se di>Ve do de partidos, seja o ca.."'ldidato das 
negar êsse direito a um grupo de ci- preferências populares. 
dad§.os. legitimamente interessarias Se só se pudesse votar em chspas 
na direção dos negó<:ios públicos. de partidos existentes há tempos, d-

o Sr. Dolor de A?Utracie - Quer dadãos de tal valor não poderbm 
dizer que V. Ex.n, em principio, é nunéa ser eleitos. E de novo se f»
contrário à organização dos partidos taria no terreno dos priVilégios qne 
nacionais. as oligarquias exploram, e, pois. no 

o SR. BITI'ENCOUR.T AZAMBt:íJ-'!. ~=~- da decadência dos l)arl<t-
- Não, desde que o grupo é filiado Hoje, por imposição da lei. uem 
a partido. can<lidatma avulsa nem partido de vv. Exas. não me querem. ,uvir emergência. 
com o espírito de sistema, de ordem, Q te 
que seria de desejar em uma assem- ue se. não vo senão em canôi-
bléia ilustrada por tantas autorida- dato reglStrado, compreend~-se .. 

. Mas, que sômente os órgaos ·dire-
des na maténa. ~-. Exas. querem ··-·tores possam registrá-los, im:Jorta 
q:ue eu chegue precl)ntada.:_mente . ao em denegar a li.berdade de escolha e 
fim do meu tlrabalho (nao ap~na- voto. não apenas ao cidadão ''omo 
do(] ·s; Dolor de A?Utrade _ ·€s·.a· a qualquer parcela d3; massa eleit.o- · 

. a a ral que. por ser mmorla, eml)ora 
n::-os ouvin~o V. _ J!:x. com a mer -· chegue a congregar a metad.e drs. 
ex da atençao (7natto bem) · adeptos do partido menos · um -

O SR. BITI'ENCOURT AZAMBUJ.A não poderá substituir os direto.res 
- ... ·se já me inquirem a respeito pa:ra.. em conseqüência, apresentar :~u 
de dis:posições, que ainda não fora:.ll substitUir candidatos. 
lidas, de um projeto que. também Solicitaria, a esta altura, daquêles 
trouxe integralmente e!a.l)orado, exa- que pretendem opor-se ao projeto. 
tamente por dar à Assembléia Na- cujos tênnos parece que a casa já. 
ciona.l ConstitUinte uma vista de adhinha, especial atenção para o se
conjunto do que pretendo. Peço a guinte passo: 
VV. Exas. a bondade de aguardar (Lendo). 
um instante, para que me seja daoo · 

. terminar a leitura desta espécie, d!· Os que divirjam, pois, de um ou al-
ga-se, de exposição de motivos. "En· guns dos candidados designados peia 
trarei. a seguir, na leitura do pro- mi::1oria dirigente. ficam tolhidDii na 
jeto de lei elaborado, e prometo aos sua liberdade fundamental do voto: 
nobres Representantes ficar à dispo- - não podem votar no candidato 
sição de todos, em geml, e de c::.tia que lhes apraza se o seu nome não foi 
um. em particulal', para receber ot,. incluido em lista; 
jeções a artigo por artigo. - se votam em branco ou em ou-

(Lendo) : As leis anteriores e.ram tro candidato de sua legenda, expri-
previdente.s e sábias. permitindo can· mindo. em qualquer dos casos, . um 
didaturas avulsas e partidos de em:o-r- voto de partido vão co~1tribuir, a con-
gência. tra-gõsto, para a eleição de candi-

"0 candidato avulso representava, dato que lhes repugnava à consciên-
no passado, uma homenagem à ;;ea· cia cívica; 
lid.ade do voto e uma reação cont::a 
os cambalachos políticos, as candi- - se votam em candidato e parti-
daturas incluídas em chapas oart!- do adversos, ou não votam, vão a.u-
dárias por influências alheias ao -seu mentar a grande massa dos infilia-
prestigio", e aos seus méritos. dos, cépticos e fl~tuantes. 

Quando, por .outro lado, um gru- Ninguém dirá. que a lei não orga-
po de cidadão5 discordava das di- nizou, talvez por contir...gênci.a · inelv.
retrlzes de seu ~~do, "a lei !'lei- tável das coisas, um verdadeiro pro
tora! lhes facultava o registro de cesso de captação de votos. 
candidatos, às vésperas do pleito, me- De qualquer forma, por imposição 
diante requerimento assinado por da lei que visa robustecer os parti-
certo número de eleitores, que fica- dos, o que começa, ao coe.rctar a li-
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vre uui.iili:estação dos indivíduos e das 
mtUS~~S, é a inútil e prejudicial detur
pação do regime democrático, na pu
:M2:1 substancial do seu idealismo. 

Para obviar a êsses males, permi
timo-nos inclicar a S. Ex.a - o Sr. 
Pre&idente da Repúbli-::a, a conveni
êccia de reformar a lei eleitoral vi
gente, segundo a sugestão do ilustre 
republi.cano Sr. Paim Filho, com a 
adoção do "Sistema conhecido pelo 
nome de "Lemas e Sub-lemas". em vi
goc no Estado Oriental do Uruguai. 

O ante-projeto ensaiado terá os seus 
opasitores, especialmente naqueles que 
.se po&Sam e queirazn abroquelar na 
fôrça absorvente e ditatorial de dire
cões partidárias, para impôr candida
tos ou evitar candidaturas incômodas. 

Mas, em verdade não levará no seu 
bojo o perigo de fragmentação dos 
partidos, sendo, como é, um meio de 
Ll'les preservar a. unidade e até forti
ficá-los, de vez que representa um. 
sistema de convivência, equilibrio e 
reajustamento entre correllgionãrios, 
quando separados pbr questões alheias 
aos seus postulados fundaznentais, co
mo sóe acontecer e é preciso reconhe
ce-to, para prevenir o que a lei atual, 
ao invés de prevenir, como pretende, 
em realidade suscita e favorece: a su
bordinação inconclicional ou a elimi
nação dos dissidentes. 

O ante projc:" atende aos princi
pros que devezn l.nformar o regime re
presentativo: a proporcionalidade na 
re])l""..sentação da maioria e minoria, 
e a liberdade e independência do voto 
indifliduct}. . 

Cumpre, pois que a lei se corrija 
da !niquidade que se lhe aponta e 
conceda uma válvula de escape às 
minorlas opriznidas, reconllece!ldo-
1he.s o direito de, no seio do partido, 
concorrerem às urnas com candida
tos próprios. 

O Sr. Dolor de Andrade - Sou; em 
princípio, contrário à tese que Vo.lsa 
Excelência defende .. Cola boi-ando, en
tretanto, com V. Ex. a, devo dizer q11e 
seria o caso de pernntir a todos quaa
toli se julgarem capazes de exerce;.· 
flm~ pllblicas elr.tivas fazer o pr•.l. 
prlo registro. Aca~o<~riamos, assim, com 
a aposição das con"lenções ou dos di
retórios. 

O SR. BITTENCOURT AZAMBUJA 
--'- ~ticamente, ~be>garíamos à mesma 
cooclusá1:>, assegurando aos clissiden
tes o direito de concorrer às urna~. 
.Aam, eu me dou parabens, porque 
tetlbo, já a esta altura do debate, :~. 

solidariedade com que me honra ;J 

iLustre colega. 
O Sr. Dolor de A"l.drade - No pon

to de vista do registro voluntário, 

O SR. Bll tENCOURT AZAMBUJA 
- Suõstancialmente. V. Ex... permite 
o que a lei atual "~da. ·o que desejo 
é que ela conceda 20 dissidente, quan
do apoiado e sou até mais rigoroso 

-do que V. Ex." por uma minoria de
terminada em lei, oue Poderá ser de 
5, 10, 15 ou 20 mll eleitores, o c:cirel
to de concorrer às urnas. 

V. Ex.a, que "' flrincípio· diver31a 
do meu ponto de vista, acaba por 
admitir que o cidadão por si só, sem 
apoio ~m nenhuma fôrça eleitoral, 
possa apresentar-sé candidato a 
disputar as cadeiras destina<ias aos 
Pa1·tid:),; organizados. Reconheço que 
a conelusãc de V. Ex ... é muito ma1s 
avançada que aquela que desejo sub
meter ao estudo e pronunciamento 
do Govêrno Federal. 

Passarei a ler ., projeto: 

Art. 1.0 Tô1:t associação de 
cinco mil elei:•.m·es, no milÚIIlo, da 
mesma cirounscrlçlio eleitoral, 
desde que adqulra perso!!9.lidade 
jurídica e se Wie em partido po~ 
lítico d" existência recot~hecida, é 
considerada núcleo part!dé.rio. 

Parágrafo lime o. Terá êste 
nozne, sede, clire-;ão, Cielegados, fis
cais e estatutvs próprios. ficando 
sUjei to o respectivo registro às 
exigências da lfí. no que lhe fo
rem aplicáveis. 

Art. 2.<> O núcleo partidii.rio 
poderá coneor1'er às eleições lo
cais e gerais eom -candidatos pró
prios, por êle registrados. 

Parágrafo úreco. A tis ta de 
candidatos serii enci!nada pela le
genda do parti-lo a que pertença o 
núcleo, e pelo t:ome dêste. que é 
a sublegenda p~rtidâria. 

Art. 3.0 fJs votos dados ao nú
cleo serão contados para o seu 
partido e, se r~ominals. para. os 
candidatos suüagados. 

Neste passo, verá o nobre e prez~
do Constituinte aue não sou contrá
rio aos Partidos e que os núcleos são 
filiados aos Partidos. 

O Sr, Dolor de Andrade - Mas '!n
fraquecem o partido nacional. 

O SR. BITTENCOUR'l' AZA.MBUJA 
- Vou responder, oportunamente, ao 
aparte de V. Ex. a, l)leSlllo porque_ êle 
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se traduz apenas por uma afirma
tiva. desapoiada de razões que o po~
sam sustentar. 

(Lê) 

§ 'único. Se vencedor o partido 
cujo núcleo tenha concorrido às 
urnas, estará eleito, dentre êles, 
o candidato que houver obtido 
maior votação. 

Art.· 4.0 Df'termina-se o sul:>- Art. 11. Os casos omissos nes-
quociente eleitoral, dividindo-se ta lei serão regidos pelas leis 
os votos da;dos ao partido p~lc eleitorais em vigor, no que lhes 
número de candidatos que elegeu, forem aplicáveis, e ,pelas ÜlstrU-
desprezada a fração, se Igual ou ções que, para a sua lllelhor 
imerior a melo, e equivalendo a compreensão e execução, baixa-
um, se superior .xá o Superior Tribunal. 

Art. • 5.0 Determina-se para Ait. 12. Esta leí entra.rã. em 
cada partido ou núcleo o subquoci- .vigor na data de sua publicação. 
ente partidário, 1i.vidindo-se 0 nú- · Art __ la_, _Revogam-se as dispo-
mero de votos ou e um e outro ob- sições em contrário." · 
teve, respectivamente sob legem- Quero declarar, agora, a V. Ex"., 
da e sub-legenda, pelo subquo~l- em resposta ao aparte com que me 
ente eleitoral, desprezada a fra- honrou, e segundo o qual o sistema 
ç!ío. proposto seria uma fôrça dissociativa. 

a. determinar a fragmentação dos par-
Parágrafo único. Estarão elei- tidos. 

tos tantos candidatos, na ordem , 'l"ive, já., ocasião de ponderar, atra
decrescente da votação. nominal vés do meu discurso que o · sil;tema 
que ~ada um haJa rece:b1do, ~-Pelo_ contrário, representa um pro-' 
tos md!car o S<lbQUoclente part:- cesso . ê:e con.vivência.-e .. de . reajusta
dário. menta entre correligionários;· uma 

Art. 6. 0 Os lugares remanes- ,.âlvula de escape .às minorias opri
centes serão attibuidos, um por ~~~~r escõll'!as arbitrárias de suas 
um, ao partido e seus núcleos, 0 Sr. Me"e;ros Neto _ v a 
segundo a ordem decrescente ... • · Ex· . 
dos votos residuais e das vota- pemite-me um aparte? 
ções em listas não contempladas O SR. BITTENCOURT AZAMBUJA 
no primeiro escrutinio, quando ~u- - Logo que termine a resposta ao no
periores, UlllaS e outras, à. meta- bre coiega Sr. Doior de Andrade. 
de do _sub-quociente eleitoral. Essas considerações, ao que se me 

Art. 7.o No ·caso· de ainda ha- afigura, impõem-se, desde logo, à per-
ceptividade dos , espíritos mais fracos, 

ver lugares a preencher, ser!ío e, para robustecê-las vou demostrar 
a.tribuidos, sucessivamente, e em que, em verdade, o que se tenta, atra
ordem decrescente, as listas de vês do projeto oferecido, não é a de
maior votação. , sagregação dos partidos, nias, pelo 

Art. 8.0 Se houver empate en- contrário, o fortalecimento dêles. 
tre o partido e núcleo corres- Faz-se de todo oportuno declarar à. 
pendente, será o lugar adjudi- Assembléia Nacional Constituinte, que 
cado ?-O partido; se entre núcleos a finalidade do projeto é, exatamente, 
do mesmo partlt.o, ou de pa~- evitar desagregações iminentes, cujos 
tidos diversos, ao mais antigo sintomas aí estão, e que se processam 
-deles. segundo a ordem crono- sob a rigidez férrea da lei eleitoral 
Ió · d · em vigor. g1ca os respectivos registros. A prova disso está em que, não faz 

Art.· 9.o No ato apuratório, se- muito, um correligionário ilustre e 
rão distribuídos entre os Parti- prestigioso, depois de haver esgotado 
dos. com observância das dis- tod posições anteriores, todos os lu- os os meios suasórios para o seu reajustamento com a direção do par
gares a preencher, e, depois cUs- tido, não tendo como viver nem res
so. entre cada partido e seus pirar dentro de um regime férreo, foi 
núcleos, os lugares que hajam ·levado a aba.nd:mar as fileiras, com 
conquistado, estes e aquele, em enorme massa de eleitores orçada, 
conjunto. entre dois e cinco mil:-

Art. lO. Nas eleições a cujo res- O Sr. Dolor de Andrade - Penni-
peito prevaleça o principio ·tnll- te V. Exa. um aparte? 
Joritá.rio, contam-se para o par- o SR. BITTENCOURT AZ.'U.!BUJA 
tido os votos da.d.os aos candi- - .!'..inda não terminei meu pensa-
datas de seus núcleos. mento. 
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O Sr. Dolor de Andrcàe EstoU:" 
ouVindo V. Ex". com tõda a atenção. 

O SR. BITTENCOURT AZA.L14BUJA 
- Fósse a lei atual um sistema orga
nizado, não de justaposição arbitrária 
da vontade de uns sõbre outros, mas 
de organização de vontades e cerro 
êsse correligionário a que me referi, 
digno como os que mais dignos o fo
rem, teüa encontrado, dentro do par
tido a que pertencia, o recurso legal 
que lhe garantisse a faculdade de con
correr às urnas e de interferir na di
reçao da causa pública, cumprindo 
seus deveres democráticos. 

Vê. portanto, v. Ex•. que o que o 
projeto visa, colinla, pretende, é exa
tamente o contrário, do que se lhe 
atribui; é estabelecer, no seio das 
agremiações de partidos, tõdas as 
cautelas necessárias para lhes pre
serrar. a exiStência e lhes assegurar 
a estabilidade. 

Concedo agora o aparte solicitado 
pelo nobre colega Sr. Medeiros· Neto. 

O Sr. Me@iros Neto- Queria afir
mar a V. Ex•. que, dentro do espi
rito da democracia liberal, o jndivi
dualismo que_V. Ex". esposa para êse 
projeto é real e oportuno. Se, porém, 
V. Ex•. concebe a opinião de Herriot, 
de que a sistemática de uma demo
cracia orgãn.lca gira em tôrno de pro
gramas e partidos, essa lei vem, de 
fato. quebrar a índole dessa evolução 
que sentimos. 

' 
O SR. PRESIDENTE - Advirto o 

nobre orador que o tempo de que dis
punha está esgotado.-

0 SR. Bll IENCOURT AZAMBUJA 
- Dois minutos apenas, ·Sr. Presi
dente, e concluirei. 
· Deploro que o nobre colega haja 

descoberto espírito de individualismo 
num homem acendradamente coleti
vista como sou, coletivista no bom 
sentido, que sobrepõe os interêsses da 
comunh§.o social aos interêssés indi
viduais. 

O Sr. Medeiros Neto - V. Ex•. o 
é, mas o projeto não. 

O SR. BITTENCOURT AZAMBUJA 
- Deploro, mais, que V. Ex". não 
haja colll!>reendido, até êste momen
-co, que o projeto trata de organização 
de minorias apreciáveis e não de con
sagrar na lei o direito de se registra
rem _candidatos :individualmente. 

Deploro que V. Ex". não tenha 
compreendido que, no sistema da lei 
atual, desde que o grupo divergente 
seja. minoria, embora chegue a atin
gi!:· metade dos adeptos do partido 
menos um. -não poderá. substituir ·o~ 

dirigentes, para, conseqüentemente, 
.>ubstituir candidatos. 

O Sr. Medeiros Neto - Haveria 
quebra de prograzna. 

---.: 
O SR. BITTENCOURT AZAMBUJA 

- Deploro. também, que V. Ex~., a 
esta altura do debate, ainda chame 
-·preocupação individual, aquela que 
procura assegurar a minoria apreciá
vel, a faculdade de interferir na vida 
política do Pais, pelo voto. Isto, sim, 
repl"esenta. em V. Exa., não o indi
vidualismo que me fl'i atribuído, mas 
o espírito requintado cit! supremacia 
das direções partidárias, sõbre as mas
sas divergentes, desde que não consi
gam fazer-se maioria. Tenho conclui
do, Sr. ?residente. (il!uito bem; mui
to bem. J 

-- O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o Senhor Soares Filho, ora-dor 
inscrito. 

O SR. SOARES FILHO profere 
um discurso que, entregue a S. Ex.a, 
será publicado de-pois. 

(0 Sr. Soares Filho se demora 
na/ Tribuna, 'JX1T" ter o Sr. Romão 
Júnior lhe cedido o tempo de sua 
in>'Crição. 

Durante o discurso do orador 
são aprovados os dois seguintes 
requerimentos de prorrogação da 
sessão.) 

IIEQUERIMEN'IOS APROVADOS 

_ Requ=remos a prorrogação da sessão 
por mais 15 minutos. 

Sala- das Sessões, 1 de agõsto de 
1946. - José· Leomil. - João Amazo
nas. - Joaquim Batista Netto. 

Requeremos, a prorrogação da sessão 
por mais 15 minutos. 

Sala das Sessões, 1 de agõsto de 1946. 
- Durval Cruz. - Romão JUnior. -
Miguel Couto. 

O SR. PRESIDENTE- Está !inda 
a hora da sessão; vou levantá-la, de
signando para a de amanhã, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão uruca do 

requerimento n.0 85, de 1946, solici
tando ao Poder Executivo informa
ções ,sõbre o número exato de Sana
tórios existentes no país, e nfunero de 
leitos em cada um. (Em virtude de 
urgência.) · 

Discussão única do requerimento 
n.0 136, de 1946, solicitando a nomea
ção de uma comissão de parlamenta
res para examinar, com urgência, no 
local, a situação do pôrto de Santos, 
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Sã.o Paulo, em faee dos últimos acon
tecimentos. 

Discussão única do requerimento 
n.• 22, de 1946, solicitando in!orma
ções ao Poder Executivo, por Inter
médio do Ministério da Justiça e Ne
gócios Interiores, sôbre pagamento dP 
gratificações a juizes eleitorais n06 
Estados e aos preparadores das elei
ções de 2 de dezembro último. 

. Discussão única do requerimento 
n.• 40, de 1946, pedindo se consigne: 
em ata voto de regozijo pela chegadl\ 
do primeiro trem, conduzindo miné
rios, a Volta Redonda. 

Discussão única do requerimento 
n.• 44, de 1946, solicitando sejam en
caminhadas ao Poder Executivo su
gestões sõbre medidas a serem toma
das para debelação da crise econo
mica. 

Discussão única do requerimento 
n.• 62, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sõbre as me · 
didas tomadas ou a serem tomadas 
com relação ao problema dos nosso:; 
transportes marítimos. 

Discussão única do· requerimento 
n.• 21, de 1946, solicitando que a MeR:• 
da Assembléia oficie ao Prefeito do 
Distrito Federal, solicitando surus pro
vidências jl4nto à admin!straçdo d 11 
Companhia Light and Power, a fim 
de que sejam tomadas várias medldn,, 
que beneficiem o serviço de transport.t1 
de passageiros de bondes. 

Discussão única do requerlmcmto 
n.• ~. de 1946, requerendo seJa 8U• 
gerida, pela Mesa ·da Assemblóln 11u 
Poder Executivo, o estudo e constru
ção de duas pontes sObre o rio S!l.n 
Francisco; uma ligando Juazeiro, no 
Estado da Bahia, a Petrolina., em Per. 
nambuco; e outra. neste último Elt
tado, em Jatinã. 

Discussão única do requer!men to 
n.• 46, de 1946, solicitando med1d1111 
do Poder Executivo tendentes a mo
bilizar todos os recursos e meios dl' 
transporte disponíveis nos Estados d1> 
Rio Grande do Sul, Santa Catarlr.u 
e Paraná, para dar vasão ao CIICOII• 
menta da safra do milho; e coucesui\o 
de Prioridade para o transporte dl' 
cereais das zonas produtoras nos ccn-

- tros consumidores. 
Discussão única do requerimento nú

mero 42,'lie 1946, pedindo a tntcr!ci'Gn· 
ela <ia Assembléia Constituint<l Juntn 
ao "Poder Executivo para. qu11 IH!jll 
considerado válido para oa lli'Óiflmu• 
pleitos estaduais e municlpaiH o 11.!1~· 
tamento volu."ltário sob o '!Uni M! r11~· 
lizaram as eleições cie 2 de d~lllllltlbrn, 

Discussão única. do requerimento nu
mero 69, de 1946, sol!c1ta.ndo llo Po-

der Executivo a revogação do decreto 
que prorroga, por mais um ano, o, 
mundato das atuais diretorias das en
tidades sindicais. 

Dlscussio única do requerimento nú
mero 73, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informaçõ~ por intermédio 
do Instituto Nacional do Alcool e do 
Açúcar, qual o "stock" de açúcar 
existente nas usinas produtoras e no· 
comércio encarregado da distribUição. 

Discussão única do requerimento nú
mero 65, de -1946, .solicitando ao l?o<:ier 
Executivo a remessa, à Asse-mbléia, do 
extruto da conta corrente do Govêrno 
I•'ederal no Banco do Brasil, relativa 
ao financiamento especial do alg<:Xião, 
no pcriodo de 7 de outubro de 19-H até 
:1 pres:nte data, bem como do prcces
,;u n.0 1S3·45, da Comissão de Finan
ciamento da Produção. 

Dlscu.o;s~.o única da indicacão nú-. 
mero 9-A. de 1946, sugerindo qúe se re
Jm•::cntc no Poder Executivo, np_ sen
tlcln de sDra-m propostas medidas ur-
1\''llLI•h ,1c ordem econômica. , 

l1iNCU."-"ilo única da indicação nu
llll't"n 32-A. de 1946, sugerindo ao Po
rtt•r Executivo medidas a serem to:na
<1:•••. cum. urgência, para desobstrução 
clcl'. mnnls que ligam as lagoas ''Norte" 
,. "Mnn~tunba", no Estado de Alagoas, 
111<11\IHl\'t' n assinatura de um acôrdo 
1•11trr. o.• Ocwt!rnos da União e do Es
lut!u, Jltll'll c~ução e conservação 
'"'" ,bnlll. · Ul•CWI.•ào única da indicação nú
llll'l"ll 29-A. de 1946, que propõe s o,ja 
drsnprovndo pela P.\;sem-bléia Consti
tuinte o ato do Poder Executivo bai- __ 
xnnào um Decreto-lei contra o direito 
d1• greve; e sejam pedidas informações 
,,óbre os motivos da presença dos ai5Cr.-
L~s da Ordem Política e Social nas 
:""emblêlas dos Sindicatos. 

Discussão Unica da indicação nú.
lll<ll"O 37-A, de 1946, que indica seja 
'UIIcrlãa ao Poder Exeeutivo a trans
lerênc!o. do acervo de "A Noite• pan: 
" ln.sLttuto Nacional do Livro, e aboll
l."ilo !medtata dos impostos que grava..-n 
« unportaçllo do livro estr,!!ngeiro. 

DlsCUiillâo única da indicação nú
llll'l"o •t4•A, de 1946, sugerindo e-o Poder 
l~x•ocutlvo providências para pagame:J.
l!l lm.dlilto de indenizações devidas 
u' liunlllas das vitimas do desastre 
r ''ITuv !i\rlo. ocorrido em Sergipe n.:> 
ctl~ 18 de Março p.p. 

IJt•cu~são ú .. "lica do requeriment-o nú
llh•l'u 71, de 1946, solicitando infor
lll<tr.'óe.~ ao Pod~r Executivo, com a 
nu\xhnn urgência, sõbre as d~ 
l'tollllllndas até agora pelo Instituto 
Ni&clonal do Sal com o pessoal e ~ 
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-.ins-t-alação do seu escritório, loclu
:sive da Diretoria da !ábrlcR c!:\ Com
_pa.nbia Nacional de Alcal!s, no Est.ado 
·do Rio. 

Discussão única do requcrlmcn:.o nll
mero 20. de 1946, solicitando a In
terferência da Mesa da Assemblél<' 
junr.o ao Ministério da Viação e Obra~ 
Públicas, por meio de oficio, sugeri:•
do ~eja notüicada a Leopoldlna P..ai!· 
wa:y, encarecendo-se a necessida.õ.e de 
elet.:"ificação de sua ferrovia. com " 
pos!!ível urgência. 

Discussão única do requerimento nu
mero 91, de 1946, solicitando seja in
formado pelo Poder Executivo o ar.
damento da construção da Estrada d0 
Ferro Mossoró; o material de que estr• 
dispõe; despesas com seus funcioná
rios e operários; se o Govêmo tem re
cebido reclamações contra n ~ua nd
mmistração. 
Di~cussão única tla lndlctH;i\o númt·

ro:-o 36-A. de 1946, pedindo ~cja su
~er}da pela A5scmbléln C?nstltuint•· 
ao Poder Executivo a necr,,idade U!'
gente da criação da cadclm. de Tlslo
Jog'..< •. nas F3culdades de Medicina dn 
pais. 

Discussão única do requerimento 
n.0 !29, de 1946, solicitando :t nomea
ção de u;na Comissão de 8 membros. 
inc1unbida de estudar a influência. nn 
economia nacional, das tarifas alfan
degárias. 

Di..scussáo única da indicação núme
ro :::5-A, de 1946, pedindo seja sugeri
.cla ao Poder Executivo a conclusão da 
·Comtrução de trechos de estradas de 
ferro no Estado da Bahia. 

Discussão única da indicaçii.o nú
me.:-o 38-A. de 1946, suger'.Ddo ao Po
der Executivo providências para a re
tirada do casco do navio "Itaca.rê" 
e do tubo de sucção da draga "Bahia'', 
que e'!tão obstruindo a barra do Pôr
to de Ilhéus: e dragagem da mencio
nada barra e do canal destinado n 
navegação. 

Discussão única da indicação núme
ro 62-A. de 1946, solicitando se cons .. 
titua uma Comissão p::tra uprescntar 
sucestões ao Govêmo no sentido dt· 
se fixar a data do descobrimento do 
Brasil; com parecer da Comissão do· 
Estudo da.<> Indicações. 

Discussão única da moção da ban
cada comunista, solicitando que o Po
der Executivo tome as medidas neces
sárias para modülcar as nllvldadc• 
antidemocráticas de autoridades n 
& mbordinadas: 

Discussão umca do Requerimento 
n.0 202, de 1946, solicitando seja no
meada uma comissão de 5 membros 
a fim de serem apuradas irregulari
dades havidas nos leprocômios, bem 
como a verdadeira situação dos le
prosos. 

' 

Deixaram de comparecer 56 Se
nhores Representantes: 

Partido Social Democrãtico 

Amazonas. 
Leopoldo Per&;. 

Pará: 
Magalhães Bar!!.!.tl . 

Maranhão: 
Pereira Júnior. 
Odilon Soares . 

Pia ui: 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 
Moreira da Rocha . 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 

José Vart>la. 
Valiredo Gllrgd. 

Bahia: 

La mo de Freitas. 
Regis Pacheco . 
Negreiros Falcão. 

Espírito Santo: 
Ari Viana. 
Eurico Sales. 

' Distrito Federal: 
Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 
Paulo Fernandes. 
Brigido Tinoco. 

Minas Gerais: 
Levindo coelho. 
Pedro Dutra. 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libãnio. 
Rcxi<igues Pereira. 

S:\.o Paulo: 
Machado Coelho . 
·Noveli Júnior. 
Martins Filho. 
Silvio de Campos. 



Lopes Ferraz. 
Sampaio Vida!. 
Alves Palma. 

Paraná: 
Munhoz de Melo. 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 
Aderbal Silva. 
Altamiro Guimarães. 

Rio Gmnde do Sul: 

Gaston Englert. 
Brochado da Rocha. 
Nicolau Vergueiro. 
Pedro Vergara. 

União Democrática Nacional 

Pia ui: 
Coelho Rodrigues. 

Pa.raiba: 
Ad&lbeTto Ribeiro. 

Pernambuco: 
João Cleófas. 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 

Bahia: 

!>antas Júnior. 

Distrito Federal: 

Euclides Figueiredo. -· São Paulo: 
Romeu Lourenção. 
Toledo P.!za. 
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Goiás: 

Jales Machado. 

Mato Grosso: 

João Vilasooas. 

Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 

Partido Trabalh~ta Br~ileiro 

São Paulo: 

Ma."Condes Filho. 
Rugo Borghi. 

Partido P.er~blicanc 

São Paulo: 

Altino Arantes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sind!cll.lista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato: 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

Levanta-se a sessão às 18 horas 

e 30 minu!.o6. 

FIM DO XIX VOLUME 
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