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. 248-249 

-P-

PaUlo da Sllva. Fernandes - 249 
Paulo NogUeira. Fllho - 484 
PaUlo Sarasate Ferreira Lopes·- 10-18· 

175-176-178-179-180-181-182-183-18.4-
189-191-192-193-240-25()-312-318-336 ' 

Pllnlo Barreto -;- 22-44-178-194-217-Z48-
312-315-32 5-340-3 50-37 9-380-381-392-
393-400-401-403-404-405-4~9-415-416-

~17-427-438-461 

Pllnio Lemos -·102 

-R-

Rafael Clncurá de Andiá.de 
402-403-406-408·413 

Raul Barbosa - 315 ~ 
Raul P11a. - 17-128-289-370 

399-400-

Renato Onotre Pinto A!elxo - 459 
Roberto Gla.sser - 428 
Romeu de Campos Verga! - 20:23-59"

G0·82-166-213-214-282-Z83-Z84-31%-
313-314-315, 

Romualdo Crépori Barroso Franco - 36S 
Rut da. Cruz Almeida. - 320 • . 
RU! Santos - 65-SG-166-168-170-31.2-314-

376-3aO 

-·s-
Sa.muei Vital Duarte - 145-227-232 
Slgefredo Pa.cheeo - 218-219-274 
S1lv1o Bastos Tavares - ·314·35':-358 

-:r-

Ta.rcruo VIeira de Melo - 4U 

-u-
Ulissel! L!ns de Albu~u.eniu.e. - 61 

-"'i'-

Val!redo Gurge! - 336 

--_w-
Welllncton BT'a;nd!o - :!i'l'l'-'6' . • I 



/ 
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---::- -----· 

- ' 
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LISTA. NOlllll'rAL DOS 00l'I'STIT17INTE!I, Ell[ UI DE SETEIIIBBO Dli!l :t
REPRESENTA.QAO POR PARTIDOS E POR EST.ApOS 

PARTIDO SOOIA.L DEHOCB.A.TIOO 

Aaoc1 • Castelo Branco •.••••••. 
Hugo Carneiro •.....•• 

.A:aCUIO:a:Ac Alvaro Mal"' •••.......• 
Valdemar Pedrosa. , .... 
Leopoldo Peres ..•••.•. 
Pereira da Silva ••.... 
Cosme Ferreira •••..•. 

Pam• Ma.galhl!.es Barata. ••... 
Alvaro A4olto , •.•• , .•• 
l>ua.rte de Oliveira •••• 
Lamelra Blttencourt ... 
Ca.rle>s Nogueira. .•..•.. 
Nelson ParljOs .......• 
Jol!.o Botelho ......... . 
Rocha. Rlbu .......... . 

lllarullJ!oc C\odomtr Ca.rdo~:o ••••. 
Crepory Franco ...... . 
Vltor!no Freire ..••.•.• 
041lon Soares •.•..•••. 
Luta Cf1.rValho ....••... 

. J osrr Net va. .•..•..••... 
: .Atonso Matos •..•..••. 

Picai• Renault Le.ite ••.••.••. 
Areia. Leão .•....•••..• 
Slge!redo Pacheco 

08al'i I Horelre. cl.a Rocha. ••• ; 
Frota Gentil •.••••.... 
Almeida. :Monte •.••••.• 
Osvaldo Studart ••••••. 
Ra.ul Barbosa ...•••.•• 

m. Saatot 

D, Feclerzll: 

a. G. Nortec Georglno Avéllno !L Juielrot 
Deoclêclo Duarte •••.•. 
J'oaê Va.rela. .. · ........ . 
Valtredo Gurgel •.•••.• 
Mota. ·Neto ............ . 

l'anCH: . .;a.ndut Carneiro •••••.• 
Samuel Due.rte •.••.•.• 
José J o tU! ........... . 

P......._'b•-• Nova.ls Filho ..••.••••. 
E~lvlna Lins • · .•..••• , 
Aga.memnon Ma.galhll.es. 

I J'arba.s Hara.nhlio • • • • • . 111. Ge%1lfa1 
Gerclno de Pontos •••.. 
Oscar Carneiro •••••.•. 
O.v&ldo Lima ....... .. 
Costa POrto ......... .. 

,-, .. ' 

-. •• : • .s -~ -

Ullases Lins ...•.•...•• 
F.errelra. Lima. .....•.•. 

. Peesoa. Guerra ...•.•... 

Teixeira de Vdconceloa 
Góis Monteiro .•..••.•. 
Stlvestre P.ér.lcles •••••• 
Medeiros Neto •.•.•.•• 
La.uro Hontenegro ••.. 
Jo&é Marta. .•••..•.••. 
AntOnio Mafra •.•••••. 
. Atonso de Carvalho •.•• 

Leite N.eto ........... . 
Graco Ca.rdoso ••..•••• 

P.lnto Alelxo .......... . 
Lauro de Freitas ...••• 
Alo!alo de· Castro •.•.•• 
Regia Pacheco •••••.•• 
Negreiros Falcão ••.••. 
VIeira de Melo ....... . 
Altamlrando Requll!.o .. 
Eunáplo ·de Queiroz •. 
Fx1111' da. Mota. ........ 
Aristides Milton •.•••.. 

AUllo Vlváqua. ..•••••• 
Henrique de Nova.js •.• 
Ar! Vla.n& ....••...•. ,. 
Carlos L~mberg ••.• 
Eurico· S~ .... • ... · • 
VIeira · de Rezende •.•• 
Alvaro Cou•telo •.•.•.•. 
Asdruba.l Soare:s ...... . 

J ona.s Correia. ......... . 

Pereira. Pinto •..•••.•• 
Alfredo Neves •...•..•. 
Amaral Peixoto •.•.••. 
E<l.ua.rdo Duv.lvler .•.•• 
Carlos Pinto ......... . 
Paulo Fernandes •••.•• 
Get'dllo :Moura ••.••.•.•• 
Heitor Collet ..•.•.•.•. 
Ba.stos T"vares ..•.•••• 
Acdrclo TOrres ...•.•... 
Brlsldo Tinoco •••••.••• 
Miguel ~ou to •..••••... 

Levlndo Coelho ••••••• 
Molo Viana ......... .. 
Benedito Vala.da.res •••• 
.JnsceHno Kubitschek •• 
Rodrlpea Seabra •••••. 



-XIV-

P13dro- Dutra. ••.••••..•• 
Bias Fortes .••. -......•. 
Duque de . 1\l:esqu!ta. •• , 
li!ra.el Pinheiro .•..••. , 
J'o!l.o HenriQue ••.••..• 
Cristiano Machado ••• , 
Welllngton llra.nd!Lo ... 
J'oa.<;ulm · Lib4nio ••.•.. 
J osê Alkitt> !:tn ........ . 
Gustavo V-!ega.s ..••••• 
Gustn. vo CaJ;)a.nema. ...• 
Rodrigues Pereira. .•.. , 
Celso Ma.ehado ••...•.• 
Ollnto Fonseca. •.••.•. 
La.hyr Tostes .....•••••. 
Mtlton Pra.tes •.••...•. 
Alfredo _Sâ ........... . 

lSio Paulo• Godotredo Teles .... , , • 
Nov<>ll Jtl.nil)r .•••..•.• 
AntOnio Fellclano ....• 
César Costa. .••. -...... , 
Ma.rtl!ls Fllho •.•.••..• 
Costa. Neto .......... .. 
Silvio de Campos .•...• 
:r osé Armando ..•.•• · ••• 
Horácio La.fer •.••. · .•.. 
.Ata.llba. Nolrizeira. ...••• 
J o Ao Abda.la ...... ; ... 
Sa.mpa.lo V!da.l •......• 

, HonOr!o Monteiro ••.•• 
Machado Coelho •..••.• 
Batista Pere!rã. .••.••• 

601Aec P&dro Ludovlco .••..•• 
Dá.rk> Cardoso ••••••••• 
Diógenes Maga.lh!l.et! .•• 
Jo!l.o d'Abreu ......... . 
Calado GodOi ......... . 
Galeno Pa.:-anhos ..••• 1 
Gu!lherme Xavier-· ...•• · 

M. G.._..., Ponce de Arruda. ••.. , • 
Arg.,:nlro Flalho .•.•••• 
:r.!a.rt1n!ano _A.-a.tl.jo . ;, • 

PllnJUI.a FláVIo Guimarães .••.• 
_Roberto Gle.s&et' ...... . 
dllerna.ndo Flores •••••• 
"Jlunhoz de_ Melo .•••..• 
Lauro Lope.$ ........ .. 
J' oi!. o Aguiar ......... . 
Ara.m!.s Ata.tde ••.•.••• 
Góm1 Jdn!or •••....••. 

a. Cllata11Da• Nereu Ra.moa •••••••••• 
Ivo 4'Aqu!l)o ........ .'. 
Aderba.l Silva. •••..•••• 
OtPoetllo Costa ........ . 
Orlando. Brasil •.•••••• 
Roberto Grossembacll:er 

' Rogério VIeira ...... .. 
Ha.na J' orde.n ......... . 

a. a. s.Jr Getdl!Ó V4<rs-u ....... . 
Ernesto DornelmJ ••••• 
G&3tOn E1)glert .•••.••• 
A4N>aldo Costa •••.•••• 
Brochado d& Rocba. •••• 
ElO! :Rocba. ......... .. 
Teodomlro Fonae.- • · ••• 
l)az:a.uo Rocha. .... ~ ...... . 
.D5-n1el Faraco .......... . 

·-.-. . .Uter.o Wl";'U .•.. _ .. ... 

Manuel Duarte ...•••••. 
souBa. Costa. ........ ' .. . 
Bttteneou\'t Aze.mbu:!a. • 
Glleêrio Alves ......•• 
N·lcola.u Verguelro ••••• 
Mérclo Te!xe~ ...•... 
Pedro Vergara ••....• , • 
Her~llo A::ambuja ••.• 
Bayard Lima ...... , ... 

VNJA.O ·DI!=liiOORA.TlCA. 80CIA.L 

A.lluRJioDa•• . Sever.lano Nun~s ••...• 
Epfiogo Campos ..•••.• 

Als.1'1co Pa.cbeéo 
.Antenor llogêla ••••••• g 

Mã.t.iü ·oüin:Piô ·:::::::: 
.Jo:Jê Câ-ndido ;;~-,"',,.... __ 
AntOnio Correia .. ; .. , • 
Ac!elma.r Roebs. •. , . • . .. · 
Coelho Rodrigues ...••• 

J;>ltnlo Pompeu •..•..•• 
Fernandes Távora, ;, •• , 
Paulo Saratlate .•.•.•• 
Gentil Barreira.· ••.•.. ~ 
Benl Carvalho .••••.•• 

. Egberto Rodrigues ••.• 
· ~ernan.des Teles . :. ,H.; 

José del~crrba--;-.-,·-·-~ 
Le!!.o Sampa.l.o ••••••••• ---
Alencar ArarlP<l .. .' •••• 
Edgar de Arruda .....• 

:a. G. Norte: F<3rr0ir& de Sousa.· • ~· • 
J osê Augusto •.•••..•• 
Alu1slo Alves ••..•• :. -' . . 

Pa%1olba• A&)berto Rlborlro .••• 
Vergn!aud Wanderley . , 
Argem1ro Flgue!redo •. 
J o!I.D .~griplno ........ . 
;r oll.o trrsala . : . ....... . 
PUnlo Lemos ......... . 
:l!l'rnani Sátiro .•.•••••• 
Fernando N6brego : ••• · 
Os!Jlar AqulDo •••• · •••• 

Penuua.b-• Lima. Ca.va.leantt •••.••• 

&e:af:stea 

Alde Sampaio ....... .. 
:loll.o Cleo!a.s .....• _. •• 

. Gllb<!rto . Freire . . ..•.••• 

Frelta.a Ca.vàlca.:>ti ••••. 
MArio Gomes ........ .. 
Rul Pal!Jlelra .......... . 

Valter Franco ..••..••• 
Lear..dl'o Maelel •••••••• 
Ber!baldo VIeira •••••• 

Alotslo de Ca.rTalbo ••• 
.Jurae! Ma.ga.lb&.ea ••••• 
OtA v lo Han~;:a. velra. ..•• 
Manuel Novai• •.•.... , 
LufD Vl&Da ........ 'r .. 
Clemente Marl&nl · ••••• 
Dantas .J\\ntor ••••••••• 
Rafael/ ctuou~ ......•.•. 
5eator 

1 
»11&r1Q ........ . 



.. 

D. Jl'e4erah 

]1, Gel'ILIII1 

GolAs• 

liL G-..a 

-X.V-

.A.Uoma.r Baleeiro 
:Tol!o Mendes ••...•.•... 
Alberico F•·a.ga. ....... . 

' Luis Clá.udlo •••••..... 
. Rui Santos •.•..•. ~· ...• 

HamUton Nogu.e!ra. •..• 
Euclldes :«'lgueiredo ... 
Jurandlr Pires •.••.. ,. . 

Prado Ke!ly ......•... 
Romll.o J'~nlor .•.•..... 
José Leomll •..•....... 
Soares FUho .••......• 

Monteiro de Castro , ..• 
José Bo:nifá.clo .••....• 
Jl!nga.lh!Les Pinto •.•.•• 
Gabriel Passos ...••..• 
J!tlton Campos •••••••• 
Lopes Ca.nça.do •.•...•..• 
I.dcurgo Lel.te ..•.....• 

Má.rlo Masag!to •..•.... 
Paulo Nogueira. ....... . 
Romeu Loureuç!t'o ...•. 
Pl!nlo Barreto ..•..... 
Toledo l?lza. .....•.•... 
Aureliano Leite •.....•• 

.Tales Machado : . ..... . 

Veepa.s1ano Martins .•. 
.To!Lo Vlla.sboas .•••.••• 
Dolor de Andrade ..••. 
AsJ'"cola. de Barros .•. 

Erssto Gaertner ; •.•.• 

Ta. vares diAma.ra.l •.••• 

ParanAa 

R. G. Sul1 

Melo Bragn. 

Artur Flscher .• ' ...•..• 

PARTIDO COllllrNISTA DO BRASIL 

Pernambuco: GregOrlo Bezerra. .....• 
Agostinho Oliveira. .... 
Alcedo Coutinho •..•.•.• 

Bnhtas C&.:-lo8 Marlghela. 

D. F<><lerals Ca.r!os Prest<>S ..•..•.• 
J'olto Amazonas .......• 
Mauricio Grabols ...•• 
Batista Neto •...•.....• 

n. .Janeiro: Clá.udlo. Silva. •......•• 

Silo Paulo a iosé Crlsplm •••...•.•• 
Osvaldo Pacheco .•....• 
J'orga Amado ......•... 
Calres de Br! to ••...•• 

n. G. Sul• Ab!l!o Fernand<>s .....• 

PARTIDO REPUBLICANO 

lllnrllDh!loa L1no Machado ...•....• 

Pernambuco• Sousa. Lel!.o ..........•• 

Durval Cruz ..•••....• _ 
Amando Fonte3 .••.•.. 

.Tacl Figueiredo ......• 
Da.n!el Carvalho .. ~ •.• 
Berna.rdes- .F1lh o .....• 
ll!á.r1o Brant .......•.. 

JL. Q. Sult Flores da. Cunha •..... Silo Paulo• 

Pnrat:u\1 

. Felipe Balbl •.•..•.... - • 
Artur Bernardes ...•.•• 
Altlno Arantes ..••..•• 

I ;Munboz da. Rocha. ...• 
PARTIDO TRA.BALlUSTA. 

BBASILEJBO PA.RTIPO SOOIAL PROGRESSISTA 

Am-• LeOpoldo Neves •.••• , . Deodoro de Mendonça • 

Luis La.go •.•• , • . . • • . • Celll'll• 0
8

lavn1o OGollvelra ••.....• 
lê o mets ......... . 

Rui .A.lmeldll. . :. • . . • • . . Jo!Lo Adeoda.to ••••.••• 
Benjamin F~-ah • • . • • · • a. G. !'forte• Café Filho •••••••.•••• V&rgas Neto ......... . 
Gurgel ~o A:na.ral •• • · BaldA• TeOdulo Albõlquerque .• 
Ben!cío Fontenele . • • . . -
Baeta. Neve& • • • • . . . • • . . S4o Paulo•· Campos Vergal ••.••••• 
.A.l:tônlo S!lva ......... . 
Barreto Pinto· • • • • · · • • • PARTIDO DEIIIOCILATICO CRIST.&.O 

a. .JÚiel:ea Abelardo :t.iata. • • • • • • • • l'enuuabueoa Arruda Câmara ..••••• 

.IIL GcNIII• LerJ S&ntml ••••••••••.• 
Ezequiel l'l:tende~~ ••••••• 

sao Pauloo 14&nnel VItor · : • .•••••• 

as. 1"1111looo l!:a.rcondea Filho ...... Jll.SQUEBDA DEHOCILATIOA 

.... ,.._ 
. .-: .. 

ii~B-õ · i:i<i;&hi' : : : : : :: : : : D. ll'el!efti • S:<!rme• Lima ..••.•••• 
Guarael Silveira • .. ... • Golút Dom1ngoa · VeliUioo 
:Pe4roso .TCnfor ....... . 
Bo!Di~U ll'iorl • • • • • • • • • • PAR'!'mO LIBERTADOR 
Berto Condé ......... . 
h.a~lo Boüe. ... . ,.,~.. . a. o. 11-.11 · Raul Pila ............ · .. 
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Comissão da Constituição 

PRESIDENTE 
Nereu de Oliveira. Ramos. 

VICE-PRESIDENTE 
Jose! Eduardo Prado Kelly. 

RELATOR GERAL 
Benedito da Costa Neto. 

:REPRESENTANTES DOS .PARTIDOS 

P=tldo Sodal DemDCrátleor 

.Agamemnon Sérgio d.e GodO.! . Ma-
galhães. 

.Tose! Carlos de Atallba. Nc>gue!ra. 
Ivo D' .A.quino Fonseca..-

Clodoinlr Cardoso. 
Eduardo Duvlvler. 

Adroaldo _Mesquita da. Costa.. 
Carlos C!rllo J1tnlor. 
Silvestre ~érlcles d<l GOls Monteiro. · 
Benedito Costa Neto. 

· .Toa.qulm Magalhães Cardoso Ba.ra.ta.. 
Gustavo Capuema.. 
Artur de .Sousa. costa. 
AUI.!o Vlvãqua. 
Benedito Valadares Ribeiro. 
Valdemar Pedrosa. 
Mauricio Graccho Cs.rdoso. 
Ac1trclo Fi-aneúlco TOrree. · 
F!ãvlo Gulma:a:es. 
Nereu de Oliveira Ra.!noa. 

~. 

liDJ!lo DemC>Ufatlca Na.clonal1 

ll!ârlo Yasa.ga:o. 
Allomar de Andra(!e :Baleeiro. 
José Ferreira de Sousa.. 
Milton Soares Campos. 
Argem!ro de Flguelredo. 
~dga.r de Ca.va.lca.ntl Arruda. 
Hel"mes Lima.. 
José AntOnio Flores da Cunha. 
José Eduardo Prado KellY. 
Joeé Yontelro Soares Filho. 

Partido Tru.balhlaita Braa~elror 

Paulo Baeta Neves • 
Gua.ra.c! Silveira.. 

• 
Partido co.,.11J!bta do Bra•U• 

Milton Ca.!res Brito. 

Partido RePu.J>U_eanor 

Arthr da. Sllva. :Berns.des. 

PIU'tfdo Libertador• 

Raul Pila. 

Partfcl!o Democrata Clrktllo r 

a.dl"e Alfredo Arruda. ca.mara. 

Partido BepubUC!IUlo l":olrftllllbtlu 

.roa:o Ca.%6 Filho. 

Partl4o Popular Blnd!erilllltal 

Deodoro ~ l!ll:endonca.. 

...._ 





Mesa da Assembléia 

P:aESIDEN'l'E .2.• SEC:aE'l'ARIO 

F.ernando · de Melo Vlana.., Lauro Sodrê Lopes. 

1.• VICE-PRESIDENTE 

Otá. vio Mangabeira.., 

2.• VICE-PRESIDENTE 

:Serto Condi!. 

1.• SECRETÁRIO 

Georglno Avellno. 

S.• SEC:aETARIO 

Lauro :Bezerra. Montenegro. 

4.• SECRETARIO 

Rul da. Cruz .Almeida.. 

SUPLENTES 

1.• Rugo Rlbelro Carneiro. 
2.• CS.rlos Ma.rlghela.. 

. ... 





SESSÕES PLENARIAS 
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74 ... Sessão, em 31 de Maio de 1946 
· .Presfãéncia ãos Senhora · Melo Viana, Presidente e otá1IÍO Mangabefra, 

1. o Vice-Prestdente. 

Aa 14 heras compare;:eram os se
Ilhores: 

Partida So~ l>em0c7'áticó 
Acre: 

Castelo Branco. 
Rugo carneiro. 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 

Pará: 
Magalhães Barata. 
Alvaro Adolfo .. 
Lame!.ra Bitencourt. 
Nélson Par1.Jós. 
João Botelho. 
:Moura Carvalho. 

Mara.nhão: 
Crepcrt Franco. 
José Neivs. 

Pia ui: 
Areia Leão. 

Ceará: 
· Moreira da Rocha. 

Preta Gentil.. . 
Al!neids. Monte. 
Osvaldo Studart. 
&ul Barbosa. 

Rio Grande do Norte~ 
Oeorg1no Avelino. 
José Varel&. 
Valb'edo Gurgel. , 

Para.iba.: 
JB.Jldui Carne1ro. 
Ba.muel Duarte. 
JCI!Ié Joflll. 

·. 

Pernambuco: , 
Etelvino Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Gerclno Ponte~~. 

Ulisses Lins. 
Ferreira Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagôas: 

Teixeira de Vasc6ncelo:s. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 
José Maria. 
Afonso de CarvalhG. 

Sergipe. 

Leite Neto. 
Graco CBl'doso. 

Bah!a: 
Altamirando Requ.ião. 

Espírito Santo. 
carto:s L!ndemberg. 
Eurico Sales. 
Alvaro castelo. 

Distrito Fecleral: 

José Romero. 
. ' 

Rio de Janeiro: 

car1os Pinto. 
Get1illo Moura. 
Bastos Tavares. 
Acmcio TOrres. 
Mtgue1 Couto. 

'M]nas GereJa: 

~·~. 
!!elo Vla.na.. 
w~ 'BraD4Iioo. 



Rodrigues Pereira. 
llmton Pratea. 
Alfredo Sã. 

SAo Ps.ulo: 

C1rilo Júnior. 
Novel1 J!mlor. 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
Borâclo La.fer. · 
João A.bdala. 
Sampa.io Vldal. 
Alves Palma. 
Bonório Monteiro. 

Goiás: 

Pedro LudoviC(). . 
Dario Cardoso. · 
Diógenes M:aga.lhies. 
João d'Abreu. 
Caiado God61. 

Mato Grosso: 
Argem!ro Flalho. 

Paraná: 

Roberto GJasselo. 
l<'ernando FlOres. 
Lauro Lopes. 
Gomi Júnior. 

Sa.nta. eat..a.rina: 

Nereu Ramos. 
Aderbal Silva. 
otacllio Coõta.. 
Orlando Bras!L 
Rogério Vieira.; 

ruo G:rande do Sul: 
Ernesto Dorneles. 
Aci.roaldo Costa. 
Brochado da Rócba. 
El61 :Bncba. 
~"'SSO Rocha. 
Daniel F&ta.co. 
l!lianuel DuArte. 
sousa Costa. 
Bitteilcourt AZambu,la. 
GUcério Alves. 
:mcolau v~ 
Mérc1o 'l'elxt!1m-; . . 
~~· 
Eerof1lo 4 n-mbuja. 

, Bdsrd-- t.fma 

Am•'C'"u: 

-~ .... 

-~: . ... 

. I ,., 

Pui: 
Epfiogo campos. 

;Ma.ranbilo: 

Ante:J.or Bogéa. 
Piau!: 
J~ CA.ndido. 
Adelmar Rocha. 
Coolho Rodrigues. 

ces.rã: 
·Femandes Távora~ 
Ps.ulo Sa.rasa.te. 
Gentil Ba.rrelr3.. 
Egberto Rodriglleã. 
José de Borba. 
LeAo Sampaio. 
Alencar Ara.rl.pe. 

Pa.míba: 
Vergniaud Vanãerlei. 
ErnBDi Sátiro. 
Plinio Lemos. 

Sergipe: 

Leandro llllardel. 
Ber!baldo Vle!ra. 

:Bsbta: . --Alofsio de a--a.nalho; · 
Manõlel Nova.ls. 
Nestor D'Jarte. 
Aliomar Bsleiro. 
João Mendes. 
Rui. sa.n.tos. 

Espfrito SS1:itoa: 
Lufs Cliudlo. 
. Dist:rlto Federal: 
Jurs.ndlr Plrea. 

'MiDAS Gem!t: 
Yontelzo de Oaatro. 

José Bon!f6clo. 
Gab:riel Passos. 
L1cursto Leite. 

Slio f"!!.Ulo: I 
Márlolllbaagio. 
Pl1nio Barreto. 
Toledo P1za.. 

GolAs: 

ParaDA: 
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B1o Grande do Sul: 
. Osório Tuiuti. 

Partido Traõ~ta BTa.!íldTO 

.Am.a.zonas: 

Leopoldo Neves. 
Distrito Fedlttal: 

Segadas viS:na. 
:B~Seta. N.evea ., 

'Mfn.s.s GeraJs: 

Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Gua.racl Silveira. 
Pedroso Júnior. 
Berta Condé. 

Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 

.Pa.rt!do Colm.Unista . elo Brasil 

Bahia.: 
Carlos Merighéla. 

Distrito Federal: 
Mauricio Grabo!s. 

Rio de Jánelro: 
Claudino suva. 
Alcides Sa.bEllça. 

S!í.o Paulo: 

José Crispim. 
Jorge Am&do. 
Ce.ires de Brito. 

-Partido Re;nibl!cano 
Ma.ranh!í.o: . 

L1no Machado. 
Sergipe: 

Amendo Fo:l.tes. 

IE"~' 
Munhoz da. Rocha. 

Parti4o. Popitla.r Sfnc:UcaZtltn 

Pari 
· Deodoro Mlendança 

Partido Democrata Criltáo 
Pernambuco: 

Arruda CiLmara. 

. ·s ---
Pcsrtfd.o Rep-,Lblfcano Progressfsta 

Rio Grande do Norte: 
ca.té Fl!ho. 

S!.o Paulo: 
campos VergaL 

Partido LibertadOr 

ruo Grande do Sul: 
Raul Pila.. 

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 151 Senhores Represen
tantes declaro aberto a. sessão. 

Passe -.se à leitura. da ata da sessli o 
a.IIIterior. 

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secretá
rio) procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em dla-
cuss!í.o a. ata. · 

O SR. COELHO RODRIGU.:SS -
Sl:!. presidente, peço a palavra, sõbre 
a ata. · 

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

o SR. COELHO RODRIGUES -
(Sôbre a ata> ·c•> - Sr. Presidente, 
na última sessão em aparte ao dis
curso do Sr. Carlos Lindenmberg', re
repre~;entante do Espirito Sa.nto5, tive 
oportUDidade de declarar: 

"Posso dizer Íl. V. Ex.• que jâ 
há outro motto, vitima. das fOr
ças de Mina.s GeriÜS que ocupam 
o território em :iitigio". 

Na publicação, porém, foi omitida 
a palavra "morto". Quis frisar que 
a vítima tinha. sido a ~:.a •slna.da. A 
vitima é o lavrador Ped:"o Borges de 
Menezes, assassina.do no luga.J:: Pa.n
<'.S.S Gra.Ildes território espirito-santen
see. perteDCente à. Comarca. de Colati
na. As tropas do Sr. ~o!í.o Beraldo jâ 
vêm avançando agora em direção a 
Colatina. . 

()portunslll.ente, tratarei em detalbe 
dêsses cs.sos de a.sst.Ssina.tos por parte . 
dos representantes do Sr. João .Be
raldo, em território espirito-sa.ntenae. 

Tenho dito. <Mutto bem). 

O SR.. ..\LENCAR ARAlUPE - Br. 
~:rente. peço a !)ala.v:a s6b:e a 
e. ta. 
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o SB. PRESIDENTE: Tem a. se encontra. na. emergência de s.ban· 
pa:i&m o nobre· ~esentante. do.usr a .sua atividade, porqUe em 

o SR., ALENCAR ARJI.lUPE CS~b1'e vtztude da !alta. de tn.l:I!POl'te, 06 
c, ata: zt 0 segutnte d.fsC!M'8"0) : _ se- seus principais produtos. nem sequer 
_,__ ...,_ __ , .. ente! na. seiiB!i.o ... 29 dês- alca.ru;a.m preco que compense e co... 
.....,. .. • .,...... '""" lheita. e benefic1exllel1to. 
te, ao apresen a.r a Indlcaç«o, que Realmente,· ainda há pouco, .li te. 
tomou o· número 110, em que peço ti. ~amas narrando que os comercian
Assetnbléla .sugira. s.o Poder· Exe- tes locais _estão se recusando a 111'
cutivo as providmcla.s necei!Sâr1as tr ... tre ... ls 
para. o reapareihan:ento da. ,R.êde de mar con a..v par& a en Sa ....,. •· 
Viação ceareMe e a ligação da ZOilll. r1nha de mandioca, em Fortaleza., à 
do Car1r.l, sito no Sul do Estado do raz§.o de Cr$ 80,00 l1ór saco ele 60 

quilos, quando na. reg!Ao o mesmo se · 
Ceará., aos centros col18um1dores de adquire a Cr$ 30,00, porque não ha. 
,seus 'Pl'odutas, procedi-e de alg'tlns meios pa.ra levá-la àquela pra.ça.. -
eomentárlos, QUe lnfellzlnente não fo- Por ai se veri1:ice que a falta. de 
nm regiatrados com a devida. preci· transporte priva o comerciante de um 
~ai 0 motivo pelo qual qlrel'o que lucro de mais de 80% e obriga o agrl.. 
- ret1f1nuem os conceitos emitidos cultor a. vender o &e11 produto por 
""" .. :PreÇo, lCIUe nem ao menos bastarâ. 
por mim, naquela. aportuni~, da.n• para ocorrer às despesas com a cba~ 
do-se-lhea a eeguinte redeçâo. mada de1Jmu.nc1l4 dali mandlóeas. 

" Pedi a palavra Sr Pl'es!dente, IMante des'-,sa. eituz.ç!W angustiosa., 
para enviar à Mesa úma. indica- · _ Sr. Presiciente,- ou oe_ Poder.e.s- _.;pa;. 
ç4o, a respeito do serviço cie tra.ns- bl!cos éompetentes atendem, com bre-
porteG no Carl...--1, que é 1nconte&- vi<ia4e, scs veementes apelós dos pro- · 
illàvelmenl-.oe uma :reg!Ao tyrevilE'" dutores do vale' do cariri, reapue-
giada do oeará., da qual jã d1z1e. Jhando a . Rêde de Viação Oearenae 
o célebre botânico inglês . George e I!gando aqllêle vale às rodovlaa que 
Gardner, que por ali exeumonou cortam o Nordeate, ou, então, 11. sua. . 
no ano de 1833: às nUIIlEirOS~ ton- a.gr!cu.ltura, :onarcha.m, a pessos !ar-
tes que brotam na. base da serra gos, para o completo a.nitlU!larnento 
do .Arar:lpe, pode ser atrlbufda.- a nessa epóca em que o aumento de 
gran4e /ert!Z!dade desta parte do prodUção é·o-1-ema- dos que versam 
sertll.o, porquanto os regatos que o v.ooblema. da resta~ tfnancetra. 
dela. emanam 8Ao derlvadca em e econômica <1o.pBis. 
ntll dL"'e((ÕeB para 1rrigat" o solo. Era o que tinha c. d!zer, retff1cs.n
P1.esentemente apenas parte dês- do minha espla.naçâo de ante-ontem. 
te !értU dlstrlto é cult.tvado, con- <O sr D"-'"" .. , .. ,.,.~ ---mt-qu=to compense amplamente o · ~···-• ... ~ ......... ~'"""'' 
trabalho nêle emprepdo il6 lwb1- nha. A Mesa rett/fcal}tso à AtCJ, que 
tantes com mu1to ·poueo ésf61'ço será pv,bltcada cZcyots.) 
podem prodUZir o neceaár!o pa.ra. O SR.. PRESIDENTE: - N!o ha.-
sua. wbsJst6ncf&; quando. por6m. vendo mais quem "J)eÇ!!' a paJav:rs ao
s população se t~ :ne.f.s nume- bre & ata, enc:errõ a sua. dfsc1lad,o e 
rosa e tiver mult1plicr..4o a= vou llllbmét!-ls. a votos. CPatl84.) 
llrual ~. lêslle-~to E5tá aprova.da. 
aeri certamente uma. c1u pll4'tel PUla-se ê. lelt:lra. do expe~. 
~ rlca8 8 ~ aa ~tv O SR GEORGINO AVELINO (l.o 
&, o maior inconvemen~ é a Set:retártc> Procede à leitura do ~~e-falt& t!e ~ mpfds. e Cc).. _,, ... A -

:ll:IOd!l. com a. costa". . • .. --: 
Deeun1dol ~ ·4e .. eem &na~, &lndA :rllXPmDIENTlll 

llOJe o Csm1 et\TeCe de •comun!es.- '1'e'legra1114: 
Cllo ~plda. e e6mo4 eom & eDSt&", Do Paatdente da AcGdem!& BtNS-
i* t, com o liter:l e os serteea coa.- 1e1ra c1e Letras: 
aum!c!os'a 4e ACI proéatc:& Peço vema comunicar v. ~Ien-

Jflte ~to. em_· que ta.1:I*O .ae ela nAo 11ttr mtnb& ":!natura crr I • .
~te de fOIIIeDtõ ~ PB3 .-.. te um memorial r.preeenta!So COZlltl.tu
def' ao ~to do ~. aquela mte =--~um bomcm'MD. ~ 
I!CDS& oferece o espet6culo !Se Utl1& po- 111a""e~ CldUIUo ele Btn1111, 1'1r"'-
]:.IU1ado· labcnicea. e e:Rl!C'_ •ii""Nat4' dente Acfldeml.a l3~. - 1'""'-
~· ao eult1vo dois CllmSMII5, que nJ40, 
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Carta~ 

. De · o. l'der!a. Urema. de Mette!.rcs 
Oox:rei& Pa.n'eira.B, agradecendo as ho
me~gell.!l .,restadas pela. Assembléia 
à . manór~ do Desembargador Ata.ic1e 
Fa.rrel.ras. - Intetrd{lo. 

0/fc'.Os: 
Do Pre81dente do !ntlt1tuto Bl.stórleo 

e Geográfico do Rlo Orand<e do SUl, 
trsnsmltindo sugestões à futura Carta 
l'da.gna, em rela.çlio aos si:nbolos, hinos. 
e bandeiras estatuals. - A. Comtssao 

, da constttutçao. 
Do Conselho Na.clonal de JWna.s e 

Metalurgia., enviando sugestões à. fu· 
tura lei básica. - A. Comtssdo. c%4 
conatttutçao. 

. ~=o '1!l,o 197, %11!: 1946 

Su.~:ere ao Govérno setam ado
tadas prcwld~ncto.s trnd.er.tes · a 
evttar o colapso da tndúatrla do 
caroá. 

Considerando que a faltã. de concU
ç6es propicias tem conc:orrido ativa
mente para o despovoamento dos ser
t6es nordestinos, onde a ocorrêncl.a 
das longas estiagell.!l anula todos· os 
esforços para a valorização da term. 

Considerando que, enquanto nli.o se 
:resolver o problema angustiante das 
regiOe:s atingidas pela sOca, se :taz 
mistér o aprove!tamento de tudo e 
quanto possa contribuir para ajud<J.r 
o sertanejo na sua luta contra a. t-er
:ra; 

·Considerando que, no momento, a. 
Indústria de caroá aparece como o 
lUlico sustentácUlo da economia das re
gi6es batidas pslas longas estiagens; 

Cons1dera,do ciuto o surto da. 1ndll6· 
tr1e. do ca.roá trouxe, ao sertão, sensi
vei melhoria., pela !IXBçli.o do homem a.o 
80lo e pela obtençli.o de recursos ma.
. ter'.a!:l necessârtos ao trabalho dt!. lenta. 
conqUista da. urra; 

Oon .• rando, porém, que da falta ..t~ 
B5515têDcia do govêmo te4eral, deixan
do a 1nc1\'istrla do ca.roà entregue a 
sua M'Ópria 1101'te, vem resultando a 
lmposstb1l1dade de levar a oom têrmo 
o Plan:O c1e rev1ta.U:!:açlo c1o sertAo. 

Slli11'0 ao sovemo, por 1nterméc1to 
da meu. aeJa,m adctac1u ~ 
t;en4mtes a evitar o colapso da 1D4iU
t:ia 11o carCIL notadamente através csu 
aep!ntel me<!fdu: 

G) amparo, pela carteira agrtcoia e 
1ndustr1s.l do Banco do E:i:'allil, às at1· 
vida.des comerciais d~ Cooperativa Cen· 
tral dos Bene!lciadores de Ca.roâ. do 
Nordeste Ltda", de Pel'!lambuco. 

ll:ste a UXillo !lnancelro é impres· 
c1nd1vel. 

A Cooperativa recebe a produção 
de seus associados, incumbindo-se 
de sua colocação nos mercados coll!IU• 
midores. Feito um flllanciamento In!·· 
cla.l, a Cooperativa aguarda a venda 
do produto e CCimo, por vêzes, demora. 
e. colocaçll.o, elevam-se os "estoques" 
e, não cUspondo de numerário para fa
zer face sà. despesas de flna.nc!amen· 
to, a. Cooperativa se vê forçada a pu-

' ra.r ou diminuir o financiamento, tl
ca.ndo o Industrial, geralmente uru 
homem de poucos recursos, impo~<sl

bll!tado de trabalhar, com grave ;Jre
Jilizo próprio e da região onde exer-

ce suas atividades. 
A soluçâo será vir o Banco do Bra

sil em auxilio da indústria, empres
tando à Cooperativa o numerário in
dispensável, mediante a "Warranta.ge" 
do produto que lhe aerá dado em pe
nhor. 

A Primeira vez que assim agiu ú 
Banco do Brasil, o.s resultados toram 
compensadores, a despeito de ter sido 
reduzidiss!mo o capital adiantado t:. 
Cooperativa. 

b) A e!et1v1®de das provldencla.os 
legais tomando obrigatória a apll
caçli.o da !lbra de caroé, sobretudo em 
!á.brlca.s . de aniagem, restringindo a 
entrada de fibras estrangeiras, e. tra
vés de um protec1onlsmo que nsda 
terá de estra.nbo, porque visa a defen
der wn produto nosao e cuJa valor!Za
çlio aJuda.rã sensivelmente, a. econo-
mia. se..'1:ane3a. · 
· c} O amparo téC1llcO e flzlanceJro & 
Oooperat!vs. pará que poua reallar: 
a) a 1nstaleçio de uma !Abrlce pró
;ma para. o ap:OY~ltaiZ~ento em eordllea 
e IBCarla, pelo mencG da. prodUÇli.o cios 
sews a&BOC1ados, tendo assim, sara.ntla 
pa.ra a colocaç5o 4o .NU produto. 

Zl> estudo e ap:ove1ta.mento do 1Ub
:proc1uto, ut1llzivel como fC11':'&1tm e 
possivel esi'iaçAo c1e celUloao. 

c) a\WUo aos lõ14ult:11Ja para a t'll
fc:ma c10s Diaqnlnlsmot em WJO, ocm o 



objet1vo de maior rendimento· e zneo. 
lhot qualidade do produto. 

Bala das· sessões, maio de 1.946. -
Costa P6Tto.-

A imprimir. 

Jmttfieti.tiW. 

Numa. esquematização, ce...'"ta.mente 
pouco rigorosa em têrmcs de ciência, 
mas cômoda para. = visão de sin• 
. tese e no ponto de vista em que de
sejo situar .os seus problemas. o ~..a· 
do de Pernambuco oferece três zonas 
distintas. 

A mata - pequena faixa que cons
titui. a lavoura canav!eira, com imensa 
fOlha de serviços prestados à. região 
e ao país, através da ação muit::- co
. nheclda da velha nobreza rural da.s 
casas :oranc:tes pernambucanas. 

O agreste, centro princ1p~l da indús• 
trfa cerealífera "• onde. agora, o p::s• 
toreio ~presenta surto. promissor.- A 
pequena propriedade =r•'ll.--lhe os 
contornos sociais e ·econô!I'Jcos,' o que 
lhe empresta. sentido de e~uilibr:o, 

como reserva preciosa na fase de tran
sição que estamos vivendo 

E !ina.lmente, o s~rtão. _ 
A ~erra combusta., onue o homem 

ameaça ser · smagado pela agresstv1-
dade do saio que o repele, mercê daS 
estiagens prolongadas, que repetem, 
periOdicamente, o flagelo, tão conheci
do, das sêcas. 

Nada lhe adianta se1, talve,z, ::~. rJ~. 

g1li.o mais co~ta.da. de rios, alguns fa
mosos na história -do Estado. 

engenhar!a que lhe controle e cUSclpli
ile o curso das águas, representam :tor
ças inúteis, quando DAo prejud1cla1s, · 
em face das enchentes imprevistas que · 
impedem o trânsito ou ó.estroe:n os · 
restos da lavoura. o.ue a canicula t•ou_
pou. 

O conceito de Brunhes, aludindo à . 
"t!rania da água" tem, zios nossos 
sertões, uma aplicação perfeita • 

A estiagem se desata, anca a. !lo, 
nenhuma gota de chuva. para l:alvar · 
a vegetação estlolada., os au~ma.ls §U· 
cumbindo à fome e à aêde, os céus es
campos, fechados às preces doa s?tta.; · 
neJos, o homem cedendo ·à pressão.. da.._ 
natureza. que o repele e esmaga lna
pelavelmente . 

A despeito de ·sua tenaz capacidade 
de resistência. o sertanejo -não tem se-
não que ~g!"ar: Frag1l!mos os !n
dloes demográficos, pela ·inadaptltção 
do meio à. vida ou o quadro desolador 
daquela mlsêrla.._retra.tada, em pâgti:m 
severa, por GUberto liTe::Ze:- ~---~_:___ -'-

"Pár.la.s a:úteis,' vivendo em cho~ 
de Palha, dormindo . em rêde o~ es
trado, a vasillla. de àgua e a. ptmeja, 
seus -únicos utenslllos, sua alimenta
ção, a farinha com ba.calhau ou xar
que, a viola suspensa ao ·lado. da. ima
gem", o mesmo doloroso panorama 
que Nabuco focalizava na ::ampanha 
abollcionlsta, :otografando ~ degrada
ção soc!al daqueles que. sendo l!vre~. 
não chegavam, b=.. -a ser cidadãos ••• · 

O Silo Francisco, o "r!o tràsllelro A clê:::u:ia moderna' anda refi!Ild1n· 
por excelêiicia • atravessa. de Petro• do velhas e mofadas teorias de outro-
lina aos limites com Al!l.goaa, grande ra e, em ':êrmos de ecologia, pôde 
trato te."Titc:rtai: mas sU& C!l':l.dal ;>er- · conceituar cou. Renry Se!XIler: 
nl&Il"ece· pràt!~mente ..t:4),;l"OVe1ta.ds c J "Não, no sentJ.clÓ vulgar d9. pa.Iavrn., 
a. terra, batida pel.oa sois EB·"l!lldantes, não M desert.o. Digam o que qTllse- . 
continua espersndo se utilfzem SUB3 re::n a superstição e a igilorâncla. 
{l.guas na. l.rr'.gação, enquanto 0 homem Nêste niundo criado por Deus, não ·há 
das zonas ma.rg1na!s - so:m educação, lugar condenado a eterna e.~terlllda· · sem assfstêncil\, sem a.u:dllo financeiro d · ,., .. ft, 
e ~!co-nto sabe e nã..> pOO.e 1an- e . .,....a..quer parte cú; ~;t.rra pode ser· 

utilizada e, se o n§.o fór, a culpa 6 da 
çar mAo das vantagens que- -lhe pro- m!cpla ht!mans". . .. 
porc!.onarla o gnLtlde no, verdadeira 
cfjcUva do l'éu em· meio à pa!sagem O sertão ~!n:=u está sendo 
l'elllleqUlda;. d..... _ . _- - - o "hlc sllilt leones" d;)S antigos car- ' 

O Komtó, o Pa.jeú, ~. de- · tógrafos, porque a. !alta dA!;ua anU!ã: 
, meos sem p:oflmdezas, com ~trema as cond1ç6es de fixa_ção de !'>.amem ao . 

decllv14Ade. nAo tendo um plano de solo. · 



• 
Uma 1!\d!lstrl.a nov~>, entretanto, está. 

justificando o ot:!mismo de &!IIler, 
ao afirmar que tôda "a terra é apro• 

· ve!tá.vel e se c nãc !or a culpa cabe 
.à miopia hwr..:.:na. . 

Percorrendo, vêzes sem conta, o in· 
· terlor de minha terra, tenho vivos, na 
memór'..s., os quadrob da pais,.gem 
sertaneja. 

Taboleiros chatos e carrascais des
nudos, onde a flora traduz a agoni!l 
da terra queimada. Aqui e ali, a ve
~etação típica dos ser..ões, o fache!ro 
e o ch!que-<:hique, o ma=ele!ro esgUlo; 
a favela agressiva e a "carqueja" :!:lu
Inllde - tudo ·aquilo que reponla, 
sugestivo, das pá.g4las de Euclides da 
Cunha. . . 

As cidadeS ilhando-se, como 11. mêdo, 
nódoas esbranquiçadas na fisionomia 
dos sertões. 

Mas, constituindo um taça novo no 
panorama da região, repontam peque
nos centros de atividade, onde gravi
tam aglomerados hiunanos, numa rea
ção à hostilidade do meio. 

Sã i> as fá;bricas de caroá. 
Porque a natiu-eza que tudo negou 

à. terra abraSada, deixou, na bromé
lia. obscura e agreste, um elemento 
altamente aproveitá.vel na revitallza
ção da zona sertaneja. 

Tôdas as modalidades de cultura e 
aproveitamento do . solo estão cond1-
c!onadas às 1nfluências de fatores cll
matéricos e dado que o regime pluvio
métrico é falho· e adverso, não há con
tar com sua utilização na obra de 

. soerguimento econômico da. região. 
o caroá, pela. sua natureza. ·mesma., 

surge como a maior espera.n~a.. s. 
maior garsnt!a da fixação do homem, 
no sentido de permitir-lhe atl.n.g'.r 

. nível mais seguro de clvillzação. 
Conhecido deSde os tempos da colo

nização - e sua. apologia já .;e en
contra. nos entusiasmos de Bra.nliôl!!o, 
nos "Diálogos das gr-c.ndezas do :Bra.
sll" - espalhado profusamente em 
vasta. área. dos Estados nordi!3tfnos, 

• 811& l.mportA.ncla., DO ponto de vista 
. econômico, é das ma.l.s acentuadas, · 
apontando-o alguns estuãl.osos como 
superior à juta e podendo, com van
tagem, substituir o cAnhamo. 

OCUpando ire& calcula.d& ·em cêrea. 
a.e 500.000 hectares, &ó em Per:nsmbu-

co, a colheita. favorece-lhe a produ
ção que se torna. barata em cotêjo com 
outros gêneros de cultura.. . 

Além das fibras, largamente utiU
zadas = fabricação de tecidos,. so'bre
tudo na indústria d~: aniagem, há que. 
ressaltar a possibilidade do aprovei
tamento do subprod•~to em forragem 
e celulose, que lhe dão o caráter de fa
tor valioso em nossa. econom!a. 

A semelhança dos ciclos do pau
bra.sil, na. mineração, do café, ou da. 
borracha, poder-se-ia. falar, em me
nores proporções, num "ciclo do ca
roá" que abre perspectivas illm!tadas 
a.o povoamento do hfu.terland aban
donado. 

Não V>ejo, assim, no caroâ simples 
fenômeno econômico: enxergo-o, mais 
largamente, como um episódio de or
dem social, como fixador do homem 
ao solo, anulando as conillções am
bienciais que o repelem. 

Em tô:mo das fábricas, surgem nú
cleos de peque= povoações. 

O homem não se sente já um in- · · 
truso indesejável, encontrando clima 
para resistir ao fl,a.gelo das sêca.s, que 
o afugentam. 

Se a terra lhe é ingrata., negando
se a rebentar em frutos e messes, o 
caroá que resiste as sêcas e, ao con
trário, oferece melhor rendimento no 
periodo das longas estiagens - é o 
único apôio que lhe resta. em meio à 
combustão. ambiente. 
· E', no momento, o derradeiro re
curso de que pode lançar mão o ser
tanejo tangido pelos sóis e pela. in
clemência dos fatores climáticos. 
Pô~a vitallza.dora. do ser..ão, ele

mento precípuo na fixação do homem 
à terra., criador de uma. ciVilização 
nova., que apenas se esboça. e, porque 
1nclpiente, mais sujeita se torna. às 
influências perturbadoras, fator úni
co, no momento, de evitar que. o ser
tão se despovoe e se opere a. saba.nu
ção de extensa. faixa. territorta.l, é oem 
de ver que· a. importância. ela. ind11stria 
reestrutura.dora. não pode prescindi: 
do a.m:paro do govêrno • 

A verdade, porém, é que, para agra.. 
var os males do sertanejo, a 1nddstria. 
do caros está em crise. 
·Crise, sobretudo, por-~.ue falta. am

paro aos .1nc1ustriais. . ' . . 
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Organizados em wna cooperativa, 
com âmbito de ação em todo o Estado, 
êles fazem jus a wn amparo mais de
cidido ,pelo crédito, pela facilidade de 
transportes, pela assistência técnica, 
pela ajuda monetária a fim de que 
melhorem sua maquinária antiquada 
e por medidas outras que permitam ao 
caroá vencer a concorrência das fi
bras estrangeiras, amparando o que é 
nosso e em proveito de nossa gent.3 e 
de nossa terra. 

A indicação que tenho a honra de 
apresentar, por intermédio da Mesa, 
à consideração do govêrno, é o apêlo 
angustioso que recebo dos caroaseiros 
de Pernambuco, através de sua coope
rativa. 

Tendo vivido, quatro anos, em con
tacto com os seus problemas, tenho · 
elementos para opinar em favor de 
sua justa pretensão, tornando-me o 
porta-voz dos seus anseios junto ao 
eminente chefe do govêrno que, que
rendo ser o presidentE de todos os 
brasileiros, deve sê-lo, especialmente, 
desta gente laboriosa, por tanto tempo 
esquecida e abandonada. 

Costa Porto. 
A imprimir. 

REQUERIM;ENTO N.0 198, DE 1946 

Solicita ao .Poder Executivo in
formações sôbre os serviços da li
gação ferroviária Fortaleza_ So
bral, no Estado do Ceará. 

Nos têrmos do artigo 61, § 5 do Re
gimento Interno, requeiro ao Sr. Pre~, 

sid·enúe da Aissembléia Oon.stituinte 
sejám solicitadas ao Govêrno (Minis
~ério da Viação) -as s€guintes infor
mações. 

1.0 - Em que pé se encontram os 
servi·Ç'Os da ligação ferll"oviária For
.taleza- Sobral

1 
no Estado do Ceará, a 

partir de Itapipoca ? 

satisfatõriamente, o assentamento de 
trilhos no citado trecho? 

4.0 - Com essa suplementação e os 
recurso do futuro exercício, haverá. 
possibilidade, mediante wn trabalho 
intensivo, de completar-se até dezem· 
bro de 1947 o assentamento da via
permanente, concretizando-se ant.iga. 
aspiração cearense e atendendo-se,. 
destarte, a uma imperiosa necessicta.., 
de da região ? 

Justijiqação 

A justificação do presente requeri
. mento está implíci·ta nos próprios têr
. mos em que ê1e foi formulado. O que 

deseja, no caso, além das informa
ções pedidas é manifestar expressa
mente ao govêrno a vontade e a 
confiança das popul~ções beneficia-
das pela ligação Fortaleza-Sobral de 
que a mesma seja· éoncluída dentro 
em brev·e, graças à imediata intensi~ 
ficação das obras além de Itapipoca. 

Como se sabe, o sistema ferroviá~ 

:rio do Ceará (Rêde · doe Viação Cea
rense) consta de duas ferrovias, ~

Estrada de Ferro d·e Baturité e a Es
trada de Ferro de Sobral - a primei
ra partindo da capital cearense para 
o Cariri e a Paraíba ·e a segunda do 
pôrto de Camocim em <ieinanda da 
cidade de Crateús e do Piauí. Duas 
estradas distintas. A comunicação delas , 
de reconhecida utilidade será feita 
pela ligaç·ão ferroviária Fortaleza
Sobral, da qual já está em pleno fun
cionamente o trecho Fortaleza-Itapi ... 
poca. Sua complementação, isto é, a 

' construção do trecho Itapipoca-Sobral 
(96 quilômetro) foi iniciada em abril 
de 1942. Em 1944 ficaram prontos os 
serviço~ de terraplanagem, com o leito 
da estrada ·em condições de receber 
trilhos. Em 1945 foi contratado o ser
viço de restauração dos aterros, que 
sofreram a influência dos invernos de: 
43, 44 e 45. A ,coloca.çãQ de trilhos, 
iniciada em dezeml;>ro de 45, não tev-e, 
porém, até agora, o desejado desen-

2.0 - Por que motivos o prolonga
mento da citadá ligação no sentido 
ltapj,Poca-Sobra~, iniciada em 1942~ 

não tem tido, a partir do ano passa
do, ·o desejado desenvolvimento ? 

3.0 - Sendo- insuficiente. como de 
fato é, a dotação de Cr$ 1.500.000,00 
destinada ao aludido serviço, no cor
rente exercício, existe algwna provi
dência com o objetivo de fazer-se uma 

. volvimento, entre outros motivos, se
gundo de supor, pela exigüida de 
nwnerário. Acha-se virtualmente pa
ralisada, razão por que se solicitam. 
para o f a to as vista.s do Govêrno, de 
conformidade, aliás, com os proprósi
tos do Sr. '"Ministro da Viação, pa~ 

tri'óticamoote orienlàtlos no ~entidO: 

.de intensificar-se a ampliação racio· 
nal de nossa rêde ferroviária. 

suplementação, digamos de Cr$ ... · 
2.000.0000,00, para atender a um pla
no de trabalho capaz de levar adiante 

Sala das Sessões, em 31 de maio de· 
1946. - Paulo Sarasat~. - A im
'primir. 



REQUERIMENTO N.0 199, DE 1946 

Solicita que o Poder Executivo 
informe, com urgência, se está in
teressado na extinção do "câmbio 
negro". 

Requeiro que o Poder Executivo in-. 
forme, com a urgência que o assunto 

· exige, se está, de fato, interessado r..a 
~eliminação do "câmbio negro" e, caso 
positivo: 

1.0 ........ se ignora que a firma I. R. 
F. Matarazzo, de São Paulo, é pública; 

4.0 - se está de acôrdo com o au ~ 
tora de odiosa maquinação no mer~ 
cada do rayon"; 

2.0 - se ignora que as fábricas pro
dutoras de óleo de caroço de algodão 
vêm promovendo maquinações altis • 
tas, sugeitando o produto a cotações 
superiores às tabeladas; 

3.0 - se ignora que a licenciosidade 
do "câmbio negro" vai a dolorosa si
tuação de constituir 100% da fatura 
de venda, com prejuízo para o fisco, 
que assim se vê prejudica-do pelo não 
recolhimento de impostos; 

4.0 - se está de acôrdo com o au
ID€nto do preço do pão, determinado 
pela Comissão Central de Preços nu
ma hora em que semelhante aumento 
poderá, com justificadas razões, ser 
interpretada como resultado de plano 
a que teria obedecido a falta de fa
rinha no mercado. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 
1946. - Pedroso Júnior. - Segadas 

. Viana. 
A imprimir. 

REQUERIMENTO N.0 200, DE 1946 

Solicita que o Poder Executivo 
informe se o Ministério do Traba .. 
lho tem exercido a fiscalização das 
companhias de seguro e capitali~ 

zação. 

. Requeiro que a Mesa da Assemble1a 
solicite do Poder Executivo, as segwn
tes informações: 

1) Se o Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio tem exercido a fis
calização das companhias de seguro ~ 
capitalização, para verificar se as ctlu-

, didas companhias continuam a reau
zar empréstimos cobrando juros 'iiôbre 
juros, apezar da expressa proibição do 

11 ..;..:;.-

Decreto n.0 22.626, de 7 de Abril de 
1933; . 

2) Se alguma companhia foi surpre- . 
endida em infração do disposto no De
creto acima referido; 

3) Em caso afirmativo, quais as m':!
d1das tomadas contra os infratores; 

4) Se ·alguma companhia dê seguro, 
ou de capitalização, com sede no Pais~ 
tem feito qualquer aplicação de suas 
reservas, no · estrangeiro; · 

5) Em ca9o afirmativo, qual o tota! 
da importância aplicada e a sua razãu 
<le ser; 

6) Quais as medidas tomadas pelo 
Departamento de Seguros Privados c 
Capitalização, para fiscalizar a apllca
ç:lo das reservas técnicas, das emprê
sas de seguro e de capitalização, em 
defesa da economia popular; 

7) Se a Comissão nomeada p:)la 
Portaria Ministerial n.0 S. G. - 656. 
d2 20 de Junho de 1941, elaboro11 o 
anteprojeto de regulamentação das 
sociedades de capitalização; 

Em caso afirmativo: · 
a) qual o inteiro teôr do mesmo? 
b) qual a razão dêle não ter sido 

convertido em lei? 
8) Está na cogitação do Govêrno 

baixar qualquer ato sôbre as so~ieda
des de capitalização, a fim de coib·r a 
realização àe lucros excessivos, por 
parte das mesmas, em detrimento da 
t.conomia popular? 

9) O Govêrno, tomou até a presen
te data qualquer iniciativa para dar 
cumprimento ao art. 145, da Consti.

. tuição de . 1937, com relação às compa
l~hias de seguro e de capitalização? 

Em caso afirmativo quais? 
Sala das Sessões, em 31 de matv de 

1946. - Café Filho. 
A imprimir. 

REQUERIMENTO N .0 203, DE 1946 

Requer à Mesa da Assembléi{4 
sejam solicitadas informações da 
Comissão da Marinha Mercante, 
sôbre as razões de ordem nacional 
que prevaleceram para que o 
Lloyd Brasileiro fôsse autorizado 
a restabelecer a linha da Europa. 

Tendo em vista o interêsse público 
requeiro que V. Ex.a se digne solicitar 
da Comissão da Marinha Mercante 
para informar quais as razões de or-
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dem nacional que prevaleceram pata 
o Lloyd.Braslleiro ser autorizado a 
resta.belecer a llDha da Europa., na. 
qual . estão sentlo ocupados três das 
maiores w:ildanes da trota. daquela. 
Elnprêsa., qus.ndo os portos nacionais 
se acham congestionados · de passa
geiros e cargas !azendo,.se os trans
portes de ~ ma;r.!timas com de· 
mora e os de passageiros com as maio
res . di!iculd!Ldes · e hmnlllreções na. 
aquisição das. passagens. 

Sala. daS Sessões, em 31 de Ma.io de 
1946. - Gercino de Pontes. 

A im1Jrimir. 

. INDJ:CAÇÃO, '1!1.0 111, :D!! 1946 

Sugere ao Poder Ezecrdívo o 
restabelecimento àa. 1)ermíssão de 
particu1ares- adquirirem 1Jagões, 
mediante convé!].io com a a.:reçllo 
aas mas térreas e o cr.tério a.o 
govêmo d.oo Estad.oo. 

Solicito, por intermédio da Mesa da. 
Assemllléia., seja. sugerido ao Senhor 
:Ministro da Viação o resta.belecimento 
da permissão de particlll8Xes adquiri
rem vagões, mediante prévio convê-. 

· nio com a direção das vias férreas, 
atendendo à angustiosa situaÇão em 
qua se encontra o pais pela falta.· óe 

. meios de transportes a.. exemplo de 
· jgual medida adotada, anteriormente, 
por êsse Ministério. · 

Justij~a.çli.o 

. Por deJ.!beraçâo do Miilistérlo da 
Viação, já foi posts. em prática no 
ps.!s uma salutar medi& de ordem 
públ!cs., a qual atendia altos interes
ses da econo%111a nacioi>Sl em fsce da 

. defidência do nosso desg:a:;tado apa
relhamento ferrov'..ãtio. E!nprêsas -par
ticulares poderiam adqmr:!r • vagões 
para o tra.n...cporte de seus produtos, 
mediante convênio com a V.!açlio · Pér
rea. o qual t1nha. por base as seguin-
tes condições: · 

. 1) • As . emPtêsas particulares 
poss-~oras de 'Vag5es utiliza.•1ani 

· os mesmos por tempo determina-
• · da, após o qual os referidos va-

1:6es eram transferidos para o pa.o 
't:':lmOnlo à Yi.aç!.o Pérrea · eem 
onus ou Snt!en'.,. ç~o. · 

~> .e.a emprêsna, durante o 
tempo da. exploração dos •vagões, 
pagariam ·as·mecos· !retea a que 

~.a.vam sujeitos_ os seus produtos 
à V1a.ção Férrea. 

Esta. llledida, posta em ,P!"ática em 
épocas onde não eldstia, de forma tão 
aguda, o problema da. !alta. de tmns
portes,- deu os melhores resulta.dos. 

Entretanto, sob a alegação de que 
o Govêrno Federal iria, n:um ·plano· de 
colljunto, rea,pa.relhaz: os transportes 
ferroviárioo do pais, foi a referida au
torização suspensa, precisamente no 
instante ma.ls dra.má:tico para a vida 
nacional, em que se pretende . provo
car a deflação pela intensificação dos 
nossos centros produtores. 

Que proveito poderemos auferir do 
canoellimento da produção se carece-

. mos dos necessá.rios melos de trans
portes? 
- Todo combate à 1aflaÇáo está a ex!- .. 
g1r medidas excepcionais. o bom senso 
e a 8ra v.! da à e da situação desacollS€~ 
lha.m-nos a. fazer · depender- a inren- · 
Bificação da nossa produção e o seu 
im.ediatO escoamento s. 1llll lento plano 
de reaparelha.m.ento dos nossos trans-
portes ferroviários. · 

Se outras razões possufsse, por ven
tara, o ~_para impedir o 

-prosseguimento' da práti!)ll Sãll!tlll' da 
:medida anteriormente adotada, quan
to à'SUs. Ol>Ortullidade ou utilidade de 
interêsse · público, que faça w.rescen
ts.r no a.to do restabele<:im=to de tal 
Ptrill1ssão que a fa.i::uldade de parti

. cula.res adqulri!'em vagões só será con-
!erida. a critério do .gcvílrno dos Es
tados, que ajulzarão da sua. conve
niência, levando em conta. a natureza 
dos produtos e· a capacidade dos óen
tros produtc:-es. 
· Sala. das Sessões da. ·Assembléia 

Constituinte, Sl·de Maio de 1~. ·';..... · 
Dámate Boch<t. . 

A imPrimir.· 

llmiCAçio !'1. 0 113-46 

_Sugere qÍie a Mesa, ten00 em 
'Dista. G nece3síãade ele se ãar w
cio a sólu.ção do grave problema· 
do tnznsporte interceda 1Unto ao 
MinJstro da Viação no sentido dS 
ser orcler..ad.a a d.ragagem do P6rto 
ik Camoeim. ' 

I:ndics;mos Cllle a :Mesa. da. . Asem
bléi& Nad.oneJ Constituinte, tendo 6n -
. v1sta. a necessida.de· de se dar iDic1o 
à solução do srave problema de falta 

. de lflraiis;parte, que tanto prejudica 
a. V_1da econOmtca do Joais. mtercea& 
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jUnto ao Exmo. Sr. Ministro da Via
ção no sentido de ser ordenada _!S. 
dl'aga.gem do pOrto de ~ocim. no El~ · 
tado : dCI .ceará, .a fim di! que seja. 

· possivel efetuar as aperaçoes de car
ga e descargã de navií>s de maneira. 

· ms.is ;rápida· e ec=ôm!ca do q11e a. 
atual, que é feita per meio de _e.lva
rengas ~centes ã Compa.nbia. in
glêsa. - Booth & CO:; LOD,don Ltda.. 
processo ::noroso, diff.cil,- perlgQSO, para 
a. vida dos estlvadOl'es além de acar
ret-ar o encarecimento dos serviços de 
estiva e desinterêsse das emprêsas de· 

· navegação, da.da. a longa estadia. .que 
· os naVios são fo:rça.àçs a fa21el' nêsse 
~- . . ~ 

A . imPortância de Ca.mocim pode 
ser reSsa.ltada. pelos ~eguintes. dados: 
Atende ao movimento comercial de 
18 municipios carenffes, dez dos quais 
sei vidos pela Estrada · de Ferro de 
Sobral que tem · seu marco ;!n1cial 
neste porto, abrangendo um total de 
'700.000 habitantes, além de· ser o es
coadouro de grande parte . do Piaut 
e Mar.anhão, cujas populações serãO 
também -beneficiadas. ,. 

Sala. das .Sessões. 31 de maio de 
1946. -Carlos Prestes. -Jorge Ama-

. do - José Mar'.a: CT'ispim. - Aff08ff
'111io · Oliveira. - A~ CoutinhO. -
Alcides Sabença. - Maurício G<rar 
boiS.- João A77UIZOnaS.- Carlos Ma
righe11a. ~ Cai.res de Britl). - OS'!Xú
dl} 1Pacheco. ---< Cluàino Silva. ~ 

. Gregório Bezerra. -~~no Corréa. 
- Batista Neto. - A imprimir. 

O SE. PRESIDENTE - O Sr . .Al
ta,mj.rs,ndo Reqtil.ão énvia. à Mesa· o 
seguinte :requerimento: 

Requeremos rug{!ricla e prefe-
Tência para. a discussão da. Indicação 
n. o ô2-A de 1946, solicltandc. que se 
constitua uma . Comissão para apre-

. sentar sugestões ao Govêrno. no sen
tido de se fixar a datã de descl'9b:r:i
mento do Brasil. 
· · sa1a das SessõeS!~ da Assem'bl.éiS· 
Constitui!l.te, 29. de :maio de 1946. -.. 
Alta.mirando Requi.ão. - · Regi.s Pa... 

. checo. - V'~ra de- Melo. - EunãpiO 
de • Queiroz. - Jonas Corrl!a.. - José 
Fóntes. - Renato Aleixa - Negrei-

. -ros Falcão. --. Aloysio de Castro. -. 
Dantas Jú.nicr. - -ManueZ.Nooo!s. -
Batdê! Cincurã.. - Juracy Maga!hD.es. 
- João Mendes. - Matfas OZ!mpfO. 
-· · ManueZ IJúarte. - PeCJ"o Luti0t1lco. 
- Gall1ao Para111io3. - Dário C!"ar-

. doso. - AZres Palma. - Pm.ce de 
; ~- s- . ;MIIU'tiltür..:O ·.M"a.~10. -
.AgostinJw Monteiro. - Esrruzr'c{f!!o de 

FreitaS. -. Alaric.o Pacheco. - Lauro 
de FTefta::. - .aomeu Fiori. - Pedro 
Verga;ra. ~ Dfóg'enes Magalhães. -
Nestor Duarte.·- Aloyso de Canxv 
ih.o. - Lino Machado. 

A imprimir. 

O SR.. PRESIDENTE ~ Está !inda 
a hCll'S. do Expediente. 

Srs. Representantes! :Por intermédio 
do venerando General Azevedo Costa 
chegou à Mesa uma representação do 
povo do Amapá, sendo pedida. a aten
ção da ·Casa para a exposição e longo 
tnba.lho elaborado a fim de merecei-

. a apreciação da. Comissão da Consti
tuição e ·de tôQ.os os srs. Constituin
tes. EnVio, portanto,· o· documento à 
Comissão em aprêço. Há. outro estudo 
também por mim recebido, de autoria 
do Sr. J. de Castro Neves, ao qual 
darei igual destino. 

Conforme anunciei no iniic!o da ses
são, vou· submeter ao esclarecido jul
gamento da ~mblé:la. o p:;ojeto, da 
Constituição, oferecida pela respectiva. 
Co!Ilissão que de sua tarefa se o.e· 
S4J,cumbiu, com esfôrço e patriotiSmo 
dando fiel cumprimento à alta e es
pinhosa. -mil;são QUe lhes confiamos. 

O SR.. NEREU RAMOS - Sr. Pre
sidente, peçO s. palavi"a, pela ordem. 

O SR.. J?RESIDEN'TE - . Tem a 
palavra. o nobre Representante. 

O SR.. NEREO RAMOS (Pelo or
dem) (•) - Sr. <Presidente, deVida
mente autorizado pela Comiss!!.c de: 
Constituição venho ~pedir a V. Ex.a 
qne o projel'9_ seja. submetido à apro
vação com as seguintes retifkações. 

o art. 91 está assim redigido: 
"o T.dbunai s~ Eleitoral, 

com sede na. Cs.pital da. República, 
será composto rie Juizes escolbidos 
entre os membros do Tribunal Fe
deral de Recursos e do T:r:lb=I 
~ Justlç~~o . do Distr:lto Federal. e 
entre jUl"istas de notável saber e 

, reputação ilibada.". • 
. Neste a.rt!go há uma omissão. De

pOis áas palavras "juizes escolh1dos en
tre" faltam as Pàla vra.s ":M:U!istros 
do ·Supremo T:lbllllal Federal", o que 
fo1 aprovado, como re 'n!r!!fca pelo 
Diário. lia A3Semõlêic pág_ 1.515 E' 
evidente a _oíllissãc, po;rque o pa:rà.. 
grafo único "se retere: precls~~mente, a. 
"Mlzrlstros do· Supremó Tr!buzlal .Fe-
deral". " 

--
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Tr&t&-ae portanto, de sfmplea ~ti
fl~~ a um . êrro .de :lml]ressão. 

A1nda. no a..""t: 182 sOlire o estado· de 
·mtlo hâ tamhéJn oinlssão do segu1nte 
pa.râg:ra.fo: 

"A detenção em lugar :Df.o <iea
t!nado a réu de cr1níe.comum". 

E' um preceito tradicional do .di· 
reito coDStltucional brasilei.."'' •. 

Tal dispositivo foi a.provs.do c.omo 
·ae vê do Diário !la Assembléit; pâg!.
:na. 11.929. ~ jSem dúVlda. ~ 
enga.n"o na publicação. -

Ped.erl.a a. V. Ex." qt1e, a.o SUbmeter 
o projeto à vota.ção. ressalvasse êstes 
dos ~tl.vos, omitidos pelo pro.. 
jeto, não obstante aprovados, . pela. 
grande Oomisl;ão. 

Era o que tinha. a dizer. '<Mutto 
bem; mutto bem.> _ 

CmnpBl"eeem ma.1s 128 Senhores Re
:presenta.'!ltes: 

pa:r.tido soé:taz Democr4tíeo 

An1azonas: 
Va.lde!Ilar PedÍ-osa.. 
Leopoldo Peres. 
Pereira. da. SUva. 

Pará: 
Duarte de OllveJra.. 

· carios Noguej.ra., · 
Mara.nhão: 
Cledomir Cardoso. 
Odilon ~"e$. 
Lufs carvalho. 
.A!onso Matos. 

Pill.W: 
Rena.ul.t Leite. --

-. S1gefredo Pacheeo. 
ruo GTande do Norte: 

Dioclécio Duarte. 
Pernambuc:o: 

Navais F1lho. . 
Jarbas Ma.l'anhão. 
Osco1.r Qs;me1:rQ. 
O&valdo Lima, 
-~ Port...o. 
&rboea Lima. 

~&i.s: 

. ·GóiS Monten-o. 
BBJrla: ... 

Pinto" Aleixo. 
La.uro de Freitas. 
A!ofsfo. ·de castro. 
~Pacheco. 
N~Pa.lció. 

Vieira. de Melo. 
Eunápio de Queirós. . 

Espfrito Sa.nto: 
Atillo Vivsqua.. 
HenriQUe de Novais. 
Ar1 Viana. 
Vl.e!ra de Rezende~ 

Distrito Federal: 

Jonas Coh"eia. 

Rio de Janeh"o: 
Pere!m Pinto. 
Alfredo Neves. 
-Ama.tal. PeiXoto. . 
·Eduardo Duv:iver. 
Heitor CoUet. 
Brfgido Tl.noco. 

-Minas ~rsis: ..... 
Benedi~ Va.la.dares.·-·--·· 
Ju.seelino Xub!tsehe"'k. 
Rodr'..gues Seabra. 
Israel :E'inb:eiro. 
J:oão Hen.rtque. 
José Alkmlm 
Augusto Vlega.s. . 
Gustavo Ca.pa.nema. 
_Celso Mst:bs-c!.o. 
Ollnto Fo:cseca. --. São P&ülo~·-- ... -------· 
Antonio. Fellclano. 
SUV!o de CampOs. 
Lopes Ferraz. 
. Goiás: 

Ga.leno Para.nhos; 
Gu.llhelme XS.vier •. 

l!11:ato Grosso: 
Ponce de Arru4s.. 
Mart!Ill.ano Ara'(ijo. 
~= 

F.lâvio Gulma.rl!.ea. 
Mtmho:z: de Melo. 
João .Agtda.r. . 
A:amjs Ataide; ~ 

ruo ~e do Slll: ·•·· 
Gsaton Engiert. 
'l'eodoimh'o Pmlaeca. ' 
Antero Lei~ • 

Un!4o DemocrátfêG. NaciOAta 

Pa.n\: 

·. 



.. 
Pfau!: 

· Esmemgdo de Fretta.s, 
· Ma.tias OJ.ún:pio. 

· • Ant6IJ!o Carrêia... 

- Oea.rã: 
· Plúlio l?ampeu. 

. Beni carvalho. 
-:Fe:mand:es -Teles. 
Edgar de Arruda. 

Bl.o G.-ande do Norte: 
Peneira. de Sousa. 

· . José Augusto. 
Al1J!sio Alves. 

Pa.raiba: 

. ~!ber1:rt::.~~·. 
João lJrsiilo. 
Fernando ·Nóbrega, 
Osmar Aquino. 

!'eZD.ambuoo: 
Lima Cavalcanti. 

. · Alde Sampaio. 
GDberto l'lt'eire, 
)AlagOiS.Ili. 

· Mário Gomes. 
Rui PalmeJra.: 

Sergipe: 
. Válter F:a.m:o. 

Bahia.:. 
otávio ·W!Dgabeir:!l. 
Luis Via,na. ' 
Clemente Mar1a.1l1. 
Dantas Júnior. 

. Rsfael Cincurá. . 
: . . Distrito Fe<ler.al: 

Albe:ico Fraga. 
Ham!tton Nogueira, 
Hermes Lima. . 
il!hlcl'"es ~.. r 

ruo de- Janeiro: 
Prado KelJY. 
José Leomll. 
Soares Filho. 

Got.l.!;: 
nom!ngos Ve}asco, 
Ms.to Grosso: 

Jcão V11asboas. 
Dolcxr de And.ra4e. 
~la de Barros. 

santa. cata.rma: . 
Talva...""eS 'd' &na.ra.l. 

Rio G.rand.e do Sul: 
P'Idres da. Cunhs.. 

Partido TrllllallWta Bra-~o 
. Bahia: 

Luís Lago. 

Distrito Federal: 
Belljamfm Ferali. 
Gu:rgel do Azna.ral. 
Beníclo Fontenele. 
Anttlnio SilVt>l. 
Barreto Pinto. 

· Rio d:e Janeiro: 
Abelardo Mata.~ 

Minas Gera!s: 
L-eri f)antos •. 

São Paulo: 
Eu5éb1o Rocba. 

Pa.má: 
Melo Braga. 
Rio Gl"allde do . Sul: 
!Artu.r F.lscher • 

Partiifo Comunista do Bradt 
Pernambuco:. 

Gregório Bezerra. 
Agosttllho Oliveira.. 
JUcêdo . Coutillho • 

Distrito Federal: 
Ca~rlos Prestes. 
João. Amazon!l5. 
Batista. Neto. 

São Paulo: 
OSV<!Jdo Pacheco. 

rup Gl"IIJide do Su:l: 
T.rli!Jno Correta ,. 

~ Partião .RepubZtcano 
PernambuCO: 

SOusa. Lelí.O. 

Sergipe: 
Dur'va.I cruz. 

MJnas Qera.is: 
Jaci Figueiredo. 
Daniel <Jal!valho. 

Pcrttdo Popular Stnd.fca'U&t4 

Bahia. 
Teódulo .Albuquerque. 

Pa.rt!do D~ Crf8t4o 

S!.o Pau!o: 

·Ma.r.uel Vltar • . 



' .-. 

• -!6-

O .SR. PRESml!lN'I1!!: - Os Se
llbores que il!p%'avam o ~o.let,o, _com 
s. zet!Nraçã.o _e . es::la.:reclmen.tos feitoS 
pelo ilustre Senador Nereu Ramos, 
quel.ram lilVS!nta.r-.se. <Pausa> • 

Está aprovado, quase W'llnlme
mente. <Palmas proZtmga.daB> • • •• 

(0 projeto M Constitu:ç/Io foi 
aprovado, às 14 lwras e 30 ml
nutos.) 

O· SR.. CAmF.S DE · BRo!TO -
Senhor Presidente, !Pf\ÇO a. ps.la.vra., 
pela. ordem, IPS--'"3. uma. ãeelllmçáo de · 
voto. · · 

·o SR.. PRESIDENTE - · Tem. a. 
pa.Javra. o nopre Representalnte. · 

O SR. Cam.ES DE Jm.:tTO - -
(Pela. ordem, para.- · ti.ma. declara&fio 
de roto)- Sr. F.resldente, Srs. Cons
tituintes, votamilS, os Rep:resenta;n,._ 
tes do Part;jdo oamu.msta. do. :aras.u, 
oantm o .projeto cie oa:mt1tuiçã.o 
a!Pl"eseD.taJd.9. pela. gr4llllde Comissão, 
pelos seguintes motivos: <LéL 

"1 - Achamos que o mesmo 
. mUito longe está de servir de bll..;. 

se a · = d1scusslio de ::1oosa 
· car.ta. magna, JlO(!'<lUe não elt

pre.ssa a reaJi&de I!Jra.:sllejra, 
conquanto seja. bem melllor do 
que a. ca.rta. outorgada. de l937, 
sob cu.to gua.nte se encontra es-

. cra.Vizad.a. a. Na.çã.o. E não aten-
de . a . n<l5Sa. naturalidade p0r· se 
premer, e~te. a for
mulas polit1éa8, antiquadas e 
conden!!d$S pels. nosss. próprta. 
existênd.a. republicana., sem pro
lat!rar eJramlll1!1!", e a.pllcsr -
e sem tempo para; . fa:llê-lo -

··.· -, ......... -;,; ·. 

grresso Nacional, como· se., ven
fiea. do projeto. Nas mãos da 
ex;ecut1yo il"E!POUSSI · uma. aorma 
eilOrm.e de :!Orças, illclti&ive . a& 
fôrças armadas .. De outro lado, 
o projeto prerule a.. nação a. 
Ull:l& realidade e.pa.rente, 'llrlUIS
PQrt&da. mecàn1.camente de-. ~ 
tras épocas. o resul:taldo é o 
perigo que pai..-·a. sempre· SObre 
o Poder Legislativo ·à sua. so
berania, sob a per.lgo de so-

frer a aÇão PQderosa. do executivo. 
como em 1937. ~-se--o PQ''er· emana-:o 
da povo, e como sua· expresSão 
lil8.is alta. de representa.c;Ao. pro
porcional é esta. Assembléia, ·
por esta razão os demais podereS 

· terão !orJiosamente que emanar 
dêste Parlamento. Infelizmente, 
portanto . o projeto, aind& asss- -
gura., ao Presidente condições e 

_poderes que freq1lentemente se ·, 
tôl':tmm--dita.tari~_como o foi no 

· passado remoto e -p..+"õx:::mt>;- '1lm&-
enorme prejuízo pa.ra. a; prãtt-
ca' da. democ::racla. e a mdepen-
dência. de nossa. .Pátria.. · 

Securlando o motivo funda- · 
mental de nossa. des~ova.çã.o, 

outros wntoo de prillclpal 1m
PQl'IA:!io1ii:, lncom:preenslveiiMn
te se prendem ::. uma OO.'dem âe 
coisas já supera.Qas: -o velho se
nado, fonte cie re.brooesso e . es
~.rão. aparece no projeto como 
uma. a.mea;ça · ao progresso e à. 

felicidade· de- llOSSO ·povo. Eleito 
por um. siStema =ti-democ:rático, 
por se:- l:Illljarltário e que se choca. . 
visivelmente o:om o ca.ráter pro
pore!onal da. Câmara dos Deputa.• 
dos sua ação e o meca.msmo. de . 
seu entrosamento com a mesma., . 

,e seu poder, destinam-se a en
travar a. m&Tcha de leis progres- . 
sistas prlncipalmente. quando sua 

tôda. a rica expe.liêne!a de nossa 
prática. política .. Os nossos le
gisladores de 45 não souberam ou 
não puderam emiqlleCe!' o JII'Ojeto 
em sprt!ço com leis básicas ema
nadas das legitimas aspirações 
populares · e das legitimas neces
sidades de nossa. Pátrta., para con
quists.r, em def.ln1tivo, liUa inde
pendência. econô:mics. e as bases 
para. uma. ve.-dade1ra democ::racia.. 

· renova.c;oo cOmpl-llta se faz· ao lon-

2 - O projeto, admU;tmo 
~ poderes em trnili.o, autlllo.o
mos e l.ndependentes, o que· as
segun., reaJmente; · é a. hiper• 
tTafia. do .poder eXeCUtivo. ven
cló:'O!I, nessa. matéria- de fundar
mental im:por:tA.Dcla, do nO& é 
pcssíve1 aeeita.r outro Poder, que 
dl8pute e até Úlfl'1tl,ja o do Con-

• 

_go espaço de oito anos. · 

outros pontos, de ea.ráter res.
clonárto, nos ~ a. rejeitar 
o projeto: . 

1 - a. justiça. eleitar&l, prà
t!.ca'!!'l!E!nte, entregue a.o Presl.

. dente da. Rapúbljca., a negação 
do voto ao analfabet.o e ao sol
dado, e o ~ desproporcio
nal do quOciente eleitoral. 1ne-

gàve1Jnente· motivado por 1nte
téssé!6 resions.is. 
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2 ....., a fa.l.ta. de autonomia pa
rá. O& pr:lncJ.pa.is munú:iplo& l:ô.""a
slleflros, .soibrebudo tpa.t8. a.que
lfl6 eamo o D'..strl.to Fedeza.! e 
as Os;pita.i& dos E:>tados, bem 
como o:t :;;:o...>ios, . onde o grau de 
desenvolVimento po11tlc.o de sua.s 
pqpula.çóes exige· o direito de 

eleger seus próprios dirigentes 
e· que }l(llàmão, a.sS1m. fazeildo, 
contribulír paa:a. levar ao po
der h~ . ca.paze.s . de :fs= 
a4m1n1stmç6es progress!staa. 

3 - As restrições aos direitos 
do. cldB<IIin, especWcamente as 
restrições- e.o àkeitos de greve, 
-como a.}ll!loreCe . no ;projeto, e que 
.zoe~P;I!sentai!II. 8!!J1Paça. grave pa..,
ra a. e1B&se operá.rla. e o"P<>vo. 

Da. mMTDa forma, não abre o 
pro._ieto ~va.s pa.:ra. a so
lução :de um dos nossos maiores 

males e . o fUDda.menta.l ~
menta de a.trazo e depend:&ncia. 
da. Pá.trl.s., o m.oililpólio da. ~-
ra., que s= a. J.a.tltúncllo.. ' 

O pz<ilprio a.:rlllgo contra . os 
"trusts", .que; no anteprojeto 
da Subcomissão, a.pa.ree!a. cara.
joso retrocede par:~. uma. débil for
mulação· de "repress§.o". 

O àkeito de slndlca.llza,çã, li
vre e autOnoma.. aparece amea.
Çíido dar ccm.tinua.ção de lllllfi· 

. :da. m1nlsterla.Usta.. 

4 - Por !1m. a falte. d.e ae
pmra.çã.o completa. do E6tado da. 
Igreja. e o EilS!no reUgloso, que 
vae de encontro s.o nosso pro
pósito de lutE' pelo ensino 1s1oo 

· completam. entre outroa, oa mo
twos da. :nosaa ãt:sa~".l 

~. ~ ~en~ &d~o 
de voto do Partido Comun1sts. do 
Bra.sil, que, ao mesl:XIO t,em~ elPg1a. 
·o tnPJho da. Cambsh d& Co!Uitt
tutção, eBrarçaDd4l-se para, liG ZZ~mJor 
pr.azo possivel, sob um ~mento de 
astlxla., C:erecer i?. AB&emblê1a. cons
titumte o proJeto em aprêço. (Muito 
llem. Pcamt~~ ~ Banccu!4 Comtm/8-
ta>. 
. O fot. RAUL PILA - Sr. ~

dente, peço a. pal&vra pela. ·ordem, 
pa:a uma cioolaraçAo de voto. 

O SR. PRESIIlEN'l'E - Tem ~ 
~onobre~w. 

. O SR. RA'UL l"!LA - (Pela. or
ãein. pa:r.a uma ·lfeclar~ de voto.> 
- Sr. Pre.slden.te, demos o -no.sao 
s.põlo a.o projeto de CQ:ls"..!tuição a.pe
nas pa.r.a. efeito de submetê-lo à dis- · 
cu.s.são, ip01s c11scorda:lno& fuDdam-en
~te da. oi'garnlzsção dos pode
res ali adQtaxla., a. qual Dada. faz 
senão remcl.clir em vehos êrios. Re-> 
servamo-nos o direito de emendá,.,to 
com o fim de in.stl.tulr no Brasil, 
mediante o sistema. ;pa.rlamantar a 
ve!dadeira democra.cia representativa 
em vez de sua. con~. · 

E' a declairaçli.o de voto que, COlil 
a. minha ass•ns.tura e de outros ae
presen:ts.ntes, envio à. ~: 

DemO!> o nosso apôio a.o Projeto de 
COJJStituiçã.o, apenas para. efeito de 
o Submeter à discussão, pois discor
damos. :fundsmentalmimte da. orgam.. 
zs.ção dos poderes ali ad.ats.da, qoo 
nada. mais faz senão reincidir em ve..; 
lhos · erros, e nos reservamos o di• 

_ reito ~ elnendá.-Io, com o· fim de 
l.nstl.tuir no Brasll, mecllante o sis
tema. ps.rlame.nt&r, a.- verdadeira. cie
moora.cla :represents.tiva., em vez da. 
sua. contrafaçâo. - Ra-ul PUla. -
José Augusto. - · AlOsio ele carvrs
lhc. ~ Nestor Duc:rte. - Café Fl
Uw. - GUcério Al,u. Alü.fsio Al
ves. - A tmprtmtr. 

·O SR. PRESIDEN'I'E.- De a.car
do com disposição regimental.· apro
vado o projeto da. ConstituiçAo, o 
Brs.sil, passará. s. ter uma. COnsti
tuigli.o votada. pelos altos e dignos 
:aepre;senta:liie.S do povo, Que :xxferA 
vir a. ser e:ecuteda, se escoados. os 
prazos pre-de:term.ína.dos. 

Na. primeira Ordem do Dl.a., que se 
segullr, isto é, ns. ~ .seguncls.
:feira., te:rá 1nú:io a d1scus8áo do pro
jeto, durante a. qual, oomo· sabe & 
Cõ1lSa.. ' ~ aer a.pmsenta4aa 
emeM1ls e ser :!eits. a critica. ao t:a.
balllo elabora4o pe1s. 1lustrs.da. CG
mlsslío da. Oonstttuiçã.o. 

O Expediente e a. 01'dem do Dia, 
quaas se confundl:rli.o, no estulio do 
projeto constitudona.!, em virtude. cU> 
que preceitua. o próprio Regimento, 
mandando stt dê absoluta. e- b:npo-

. ~ra.tlva ~ aos que-- se pro
puserem, no EXpediente, a, fala.t 86-
bre matéria ~. 

8egUnào a n058& lei bterna., a. ta.
ref'- do pJenmto df!Y!& s8t' spena.a O 
que acal);; 4e rea.Uzat com- çrov.. 
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ção do 1Jr0jeto. Como, porém,· a As
semNéla n§.o flli!ctonou ontem nãO 

. v-ejo razãO palra. que nãO eantmue
moo na. Ol'ldem do. dia anierlor; 
· Asstm, vou proceder normalmente, 

· até o fim desta sessão. 

O SR. -PAULO SARASA'I'E - Se
Ilhar P.resldente, peço a. palavra. pela. -
·oroem. . 

O SR. PR.ESIDENTE - . Tam a.· 
pa.l1l.vra. o nObre Representante, 
· O SR. P;\.U""....O SARASATE - <Pe
la ordem) -. -- Sr. Presidente, ouvi, 
com a atenção que .sempre merece 
a pa.Ia.wa de V. Ex. a, c:redenclaÓR' 
como as que.lllais o sejam, pelo apôio 
desta. A&:embléla., .a manifestação há 
pouco. emitid,a. acerca. d.a. discussão 
do ·proJeto constitucional. · 

5e ouvi bem. V. Ex.a_ dec!a.rou que, 
de segunda-feim em d!a.nte, ficaria 
por assim dizer prejudicado o expe
diente, porque todo o tempo das ses
sões seria declicax:lo ao debalte do pro-

. jeto. 
Consultaria a V. Ex." se, de COll

:formida.de com o art.. 26 do Regi
mento, a. discussão do projeto, illclu
sive. a apresentação de ._emendas, não 
se deveria. efetuar, reaJmente, na. or
dem do dia, pois o referido dlspos1-
tivo reza o seguinte: 

"Apro'Vlldo o projeto, será. co
locado na. ordem do dia. da ses
sã~ seguinte, . para. sofrer ~ 
bada~Mnte uma únfca disctlSSão, 
que não se poderâ prolongaq: pol' · 
ma.ls de' 20 dias, fiDdos oo qua.ts 

. se dará. o ence:-ramento automá-
tico da. mesma dJscu:ssã.o". · 

Ver1fica-6e, dai, que a d1scussl!.o do 
projeto será ma.téris. da Ordem' do 
Dia. o . expediente ficará destinado 
à finalidade que tem -tlcio desde o 
coméço dos n~. trabalhos. 

J!'i;ta.belel;e outro dlspQsitivo do l'!.e
glme::~to que,. _ :tanto no ex:pedllente 
quanto na ordem do dia, a discmsso 
de . assun.toG constl.tuclan&ls terá pre
fçrêncla. s6bre as dprna!s :matérias, 
e assim vem sendo ':eito desde o bii
clo das nossas seas6es. Quem se prO
p!íe a. • no-~te. veraa.r quest6ea 

. caastituclana!ll, tem pr8ferê:Dda. ao
bre oc que não estilo d!spostó& a-tra
tar de tais 88SUD.tcs. 

Em ta!5 ·coM~, acred1to que e 
hora. do expediente contlnus.:rf. de p6 
e que a diseuBdo ·do p:ojet.o se pro-

cessare na. ordem do Dia comor.ti!e 
dispõe o -art. 26 di> Regimento. Isso 
não obsta; é bem de vç, que os ort\
dares desejosos · de abe:rda.r ma.té.."is. 
oonstitudona.I se valham da. hora do 
expedi-ente. Mas a discussão Ob.ie
ttvs., concreta. do -projeto e- a. a.pre- -
senta.ção de emendas, creio que .s6 
~erá. çco.t-r-er na Ordem do iJ!a. 

E' a. q=tão de ord&n. que tnmo 
.a libe:rldade de levantar, em defe!S& 
do expediente e da. pr~ liberdade 
de ação da ASsembléia.. <Muito bem. 
·Palmas,) · · 

O SR. P:R.ESIDENTE - O no'bra 
Representa.nte tem razão apenas em 
pa.r".e. Efetivamente, o art. 26 ma<n· 
.da que o 'projeto seja. coloéadO"'~: 
Ordem do Dia para sofrer engloba-. 
dame:nte ~cussão única. Mas o a:r- · 
tlgo 59 diz que, tanto na hora. do_ 
e:pecliente como .na. ordem do ·di&. 
terão rigorosa ~eferência oo orado-
res que desejarem trat;a.r de. matéria. 
constituciana.I. Existindo nfunero ·ele- . 
vado de ôr~tos para. Yer- ~
sar matéria Constituclõiii:r,'--~~/G--·
cto, terão êles preferência., mesmo Da. 

hora. ·• do ~ente, e, por Isso, Yir- , 
tualmente -ficará OCllPada · a. hora dlr. 
~0- ' 

O SR. PRADO KET.T.y - Senhor 
Presidente, peço a. palavra., pela or
dem. 

O SR. PR.E5IDENTE - Tem a pa
lav:-a. o nobre Representante . 

O SR. PRADO KEIJ,y. (Pela or
dem> <•> - Sr. Presidente, peço a. 
V. Ex.• que me faça. chegar às mãos 
o. Regimento a.nttgo da. Câmara dOII 

' Deputados, supletivo dQ ·Regtmenw 
em vigor. <Pause. O cirador é llten-. 
~). ' 

Sr. Presidente, venho trazer meu 
apoio à quest§o de ordem fo:-mulad& 
por meu d1st1nto coleis., Repreaen· 
tante do Elstado c1o Cea.ri, e j,or Vcea 
ED:elêncl.a parcialmente resolvida. 
com a declàr&çlo de que, a bem dl· 
ar, em :f'a.ee ,de clreunstâne1a.s de 
fato, se encoiÍtra supressa a bora. dO 
e:pediente. Pedir1s a V. Ex.• que 
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~ o assunto à luz "dos se
~ esela.recimentos: 

'!«emht"o da. ComiSsão elabora®ra. 
<io Regimento Interno, tive em .. v1sta, 
ao seguir a norma que se concretizou 
no . art. 26, não sa;:rlficer uma fa...<:e 

· -elos nossos trabalhos que, dentro do 
· <eStllo :Parlamentar, é considerada in-
dispensárvel · ao funcionamento do 
Poder Legisla ti v o. . 
' ·o EKpédlente, Sr . . Presidente. se 
. ~. não só à. leitura. dos documen-
tos sôbre a mesa, mas ainda à apre- · 
~tiçflo de sugestões, de projetos, 
ele comunicações de diferentes maté
~ previstos em outros dispositivos 
regimentais. 

() projeto de Constituição sofrerá. 
discussão ampla, que se estenderá. ·por 

· '20 dls.s. Essa discussão, entretanto, 
será feita na Ordem do Dia. O Ex

. pecllente não pOde ser supresso por
. qUI!"~ de outra. D:l2.neira, V. Ex. a mes
mo se veria. priva.O.o de fazer .à casa 
QUalquer comutiicaçã.o que · devesse 
ch~ oo conhecimento . dos .Repre
lõe:Q.ta.ntes da. Nação. 

() · nosso '"Regimento pre~ di-ver
sos trabslhos, que só terão lugar na 
:faae do expediente •. E o antigo Re
ibnento, ao tratar da.s sessões p\i
blillSS, regula. o assunto nos artigos 

'100, lOS e 109,. declarando, n$te úl
tinlo: 

"Ar.. 109 - Aprovadl!. a &ta., c 
1.0 S<'Cretá.."io fará. a. leitura. dos 
oficios do Oovêmo, do Seiiado ou 
dos juizes e tribllil.81s, e dar-lhes-á 
conveniente destino. 

n.o -.o 1." Secretátio, em se
guida, daM conta, em 1!1llllár1o, 
dos ofícios, representações, pet1-
çlíes, memoriais e ma.is,papé!s en
vie.dcs à câme.ra, c1a.ndo-lhes 
também o devido destino. · 

! 2.0 Se qualquer D6Pt1tado re
querer, · por escrlto, · a remessa. a 
determinada. Com!ss!io de papéis 
despachados a outra Jleb 1. o Se
cretirlo, Ou que lhes seja dado 
outro deotino, será êste requeri
mento oP<ll'tUnamente submetido 
à deliberaçio da. ma!or'.s. absolu
ta dos Deputados. 

§ 3.0 - Seguir-se-á a leitura, 
.em- sumário, ainda pelo mesmo 
Secretário, dos pareceres de Co
missões, dos projetos, indicações e 
requerimentos cios Deputados, que 
se acharem sõbre a mesa, e que 
serão mandados ll u b 1 i c a. r no 
"Diário do Poder Leg1slativo" e 
1mprl:n!r em avulsos. 
- § 4.0 - As propostas e os pro- · 
jetos Vindos do Senado e as emen
das por êle .. ,.,:.:esentadas a pro
jetos da Câmara., serão lidos pelo 
1.0 Secretário e enviados à.s comis-
sões colll.peten tes. · 

§ s.a_- Não se gastará mais do 
que meia hora na leitura de to
dos os papéis do expediente. 

§ 6.• - Se a ·discussão da ata 
esgotar a hora do expediente ou 
se se esgotar a meia hora. desti
nada à leitura dos papéis, sem 
que êstes hajam s!do todos lidos,
serão despachados pelo 1.0 Secre-

• tá.rio os que o não hotivérem sido 
e mandados publicar." 

Mas o § .7.0 declara: 
"Os Deputados que quiserem 

fundamentar, verbalmente, pro~ 
jetos ou indicações, só o poderãa 
fazer na primeira · hora da ses
são." 

Sr. Presidente, pelo s.z-t. 110, fin$ 
a primeira. hora da sessão, segue-s!: a 
matéria destinada à ordem do dia. 
Logo, a :llrlmeira hora e msuprfvel; Dâc> 
há mane!ra de ser afastada dos rio
mos na~!s dos nossos trabalhos, 
para o bom desempenho da. tarefa. que 
nos está cometida. · 
· Pondere V. Ex.•, ainda, que há mui

. tos orador<>..& inscritos para, no expe
. diente, discutir matéria constituçional. 

Convirá V. Ex. a em que isso cónl!tl.tut - -
mais um argumento a tavor da. llO:\ 
doutrina. Se estão !nscritos na hora 
do expediente, a Preferência dêsses 
orado:'es decorre de imposição regi
mental, que lhes assegura prioridade 
sObre. os dema.!s l.nscritos; além disso, 
a. hora do expediente se compa.de;çe. 
se barmOllizs.. com a d1scussão . do 
projeto constitucional :ila ordem ~ 
dia. 
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Em ta!s oonãições, V. h"' agirá 
com o acêrto de sempre se =ntiver 
o princípio de que a hora do expedien
te é destinada às suas funções nor:nals, 
previstas no Regimento e nos estilos · 
perlll.mentares. Haverá, preferência 
para o orador que se· illscrever com o 
objetivo de tratar de matéria. OOIISti
tuclonal. 

O debate na hora do expedienté é
um dos aspectos pelos quai~ deve ser 
encarada a questão, embora. existam 
m~tos outros trabalhos que se con
tam e compreendem nessa mesma 
hora e não se cingem ao debate. 

Acred!to que V. Ex.a resolverá sà
biamente a. questão de ordem, decla
rando que a hora do expediente con
t!Iiuará a ser respeitada na forma do 
nosso Regimento e usos parlamenta
res, efetuando-se a. discussão do pro
jeto constitucional na ordem do d1S. 
<Muito bem.) 

O SR. ERNANI SATIRO - Sr. 
Presidente, peçó a. palavra, pela · or
dem. . . 

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

O SR. ERNANI SA.TIRO (Pela or
dem) <•> Sr. Presidente, venho apoiar 
a questão de ordem que o Uuslire co
lega Sr. Paulo Sarasate ecaba. de le
vantar, brilhantemente secundado pelo 

· nobre Representante Sr~- Prado Xell.y. 
O art. 54, cio Regimento- que não· 

!pi elaborado para ums. Assembléia. co
mum s!m, exclusivamente, pua.. oi -
trabalhos da Assembléia. Nacional 
Constituinte - referindo-se aog de· 
bates, Giz: 

O Senador ou Deputado só podérá 
:falar: 

a) P8-"'S retwca.r a. ata; . . 

õ> ~ apresentar !ndicações, 
requerimentos ou projetoe tie re
soluçio; 

• C) sObre proposição em dlsCUS• 
são; 

a> pela ordem: 
e) para encamtMv a votaçio;_ 

t> em expl!cas~ ~oal •. · 

Ora, Sr. Presidente, se se eons!d.e
resse supressa a. hors do expediente, 
fiCa.rí...&mos . tolhidos em nossa ati'Yi
dade e teriamos mtr'.ng!do a letra. . !1, 
do artigo que acabo ·de ~r. o qUS.1 
prevê tôdas as hipóteses de indicações, 
requerimentos e projetos de .resolução,' 
matéria. especifica. da hora do expe
diente; que nunca poderiam ser. trà
ta.dos na ordem do d1a. 

Além disso, quando da discussão, do 
art. 76, do Regim.ento, todos aqui. noo 
comprometemos e. firmamos, pctr ass.im 
dizer, o principio de q1re não seria dis
cutida matéria. estranba ·do projeto de 
Constituição; ao mesmo tempo. po
rém, ficou dito da. tribuna., tanto peli) 
lider da maioria, Sr. Senadi>r .Nereu 
Ramos, como pelo Sr. beputado Otá
vio Mangabeira, que êsse dispositivo 
não serviria de rOlha. nem de obstá
culo a. que se discutisse, ampla, liberal 
e democratica.menté, na hora do· ex
pediente, qualquer assunto que; por Slla. 

. natureza urgente, ou qualquer ind!ca-
ção, que, por~~ m
terêsse nacional, merecesse nosso ap01() 
e deliberação· (muito bem.) 

. Com êsses argumentos Sr. Presi
dente, venho reforçar a questão de 
ordem formulada, disco.rdil.ndo, !!ate 
venia, da opinião d-e V. Ex."', já ma
nifestada. Estou certo, entretanto, de 
que V. Ex.• que, com sua l!bP..ralida.de 
de espírito, nunca. fecha questões, re• 
solverá o caso mantendo ·a hora. do 
expediente de nossos trabalhos. <Muito 
bem.) 

O SR. CAMPOS VERGAL - Sr. 
Presiclente, peço a palavra, pela. or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - O assunto 
está resolviao: pediria &O!l nobres R.e- • 
presenta.ntes nãó volta.ssem e. ocupar-
se dêle. 

O SR. CAMPOS VERGAL CPela 
ordem> <•> - Sr. Presidente, fala· 
ria. em nome da. legenda. que me 
trouxe para esta. Casa. A questAo 

(•) Não foi revi&to pelo omdor. 



.. 
de ordem ·que tenho a. levantar re· 
fere-se a. assunto que cOilSidero da 
msJs alta. relevância.. Procur_arei ser 
sucinto. 
-' Subscrevo ir. tot:um a.s pa.la. vras dO! 

nobres colegás que se estão manifes
tando pela. manutenção da. hora de 
expediente, e aduziria a.inda. que deve 
ser mantida., visto que, . estando nós 
a. atravessar periodo õ.l!ícU da vida 
na.ciona.l, .de grandes a.gita.ç6es, ver• 
da.deiramente tormentoso,- a. hora. do 
expediente nos põe em conta.ctO eom 
o povo, é e véJ.vula. ·aberta., no Par· 
la.mento, para. habilitar o povo a. co
municar-se com. seus Representantes 
Trancllrlamoo, fecba.l:!a.nios, Sr. Pra· 
sidente," a.o poJo esta. muca. válvula. 
de . que dls'põtf. se· suprimfssemos a 
hora do expediente. 

Faço, portanto, um apêló veemea
te a. v. Ex.•, Sr.· Presidente, para 
que mantenha a hora- do _expec11-ente 
e agradeço me ha.ver concedid<l a 
palavra.. <Muito 'bem.) 

_O-SR. PRESIDENTE - O n<lb?e 
Represente Sr. Prado E:elly - per
mita-me S. . Ex.• declinar-lhe o 
111ome - in7ocou como · .L1mdamento 
do pont-o de vista. em que se coloca., 
o Regimento St."Pletivo da Casa.. 

Acontece, entretanto, que a.o se: 
ela.borada. a. nova. lei interna. não se 
cogitou da. hipótese em aprêço, mu 
hã dispositivo terminimte a. respeito. 
~lo a.rt.. 54, na. hora do ~

ente, podem ser feitas retificações à 
Ata., ser apresenta.das indica.çôes, re.. 
queriment.os ou projetos de resolu· 
r;Ao, ser discutidas proposi~, como · 
é permitido o u.So da. ps.la.vra pela. or
dem, para encaminhamento de vota-

• çAo ou em eJCPllo:.çAo pes:.oal. Sem· 
pre, porém, que houver in5cric;6es 
sôt.:re ma~ constitucional,. para os 
insc:ritos com essa. fina.lidade, ~ 
da4a preferência. 

Coi:::lo existem numeroeos orado
res para o assunto preferencial, vll'· 
tua.lmente ·estará suprimldo deba.te 
~9 na hora do e:pedlente. · o 

- que não posso . fazer é lnfringir o 
Regimento, peló que me pa.rece es-

(•) Nio fot :mato pelo orador. 

ta.rá o assunto encerrado. (Muito 
bem.> 

O SR. PRADO KEIJ.y - -Sr. 
Presidente, peço a pa.la.vra, pela or-
dem. , 

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

O SR. PRADO KEJ"J,Y (Pela. or
õ.em> (*)-Sr. Presidente, congratulo
me com a. decisão cie V. Ex. a, que 
vem ao encontro do deseJo da. Casa., 
segundo as manifestações a. que pude 
assistir. 

Devo, entr.eta.nto, pedir licença pa
ra. recOJ\da.r outro dispositivo regimen
tal quanto à inscrição na hora. do ex
pediente. Essã Inscrição, como sabe 
V. Ex.a só se pode realizar ou no -
próprio dia, ou · na sessão anterior. 
Solicitaria a V. Ex." fizesse observar 
êsse critério, porque há que- distin
guir entre a inscrição feita. pa.rlilo dis
cussão do projeto constitucional na 
ordem do dia. e· a inscrição feita. pa
ra o expediente .. 

Tratando-se do expediente, pode-S& 
atender a. di!erentes fins ou à maté· 
ria prôpria.mente constitucional. Ca
so um orador se inscreva para. tratar 
de matéria. constitucional, deverá ter 
preferência. sObre ·qualquer outro. V. 
Ex.• resolveu muito bem. 

As inc~ões para. a ordem do dia., 
destinadas à -~ cfii;cussão do projeto 
conStitucional, são ~orrlda.s e devem 
nreval:!cer em ordem rigorosamente 
éronológica. 

Esta, Sr. Presidente, a boa interpre
tação regimental, para a. qual peço 
a escia.recida. atençlio de V. Ex.•. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.• 
vai permith- lhe aponte o § 3.0 do ar
tigo 55 do Regimento: 

Inscrevendo-se mais de um Se
nador ou Deputado :Pa.ra a. hora do 
expediente to...rão preferência à 
t.-ibuna. os membros ela Mesa, pa
ra at,ender questões de ordem, ou 
de economia. in~ da. Assem
bléia., e os Senadores ou Depu• 
ta.dos, que a. não ocuparam na. 
sessão antenor, sendo dada. a pa
lavra aos demais pela. ordem c1e 
insc:riçAo ... 
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Ora, todos os Srs. Representantes 
que, fnscritos, não. ocuparem a tl:ibuna, 
oantl.nua.rão com a palavra, pois não 
poderei cancelar inscrições. Esta, a 
prática qUe a Mesa tem adotado e cill. 
qual :não se .a.tas~rá.. 

O Regilnento anterior mandava que 
a lista de inscrições no expediente 
fôsse cancelada diàrimnente, e as ins
crições e:ram feitas. na vespera. o 
dispositivo foi modi:ficado e a Mesa 
assim o tem aplicado, observando ri
gorcsamente a ordem ~ inscrições 
e dl!.ndo prefer~ncia aos Srs. Repre-. 
sentantes qu( tratem de matéria 
constitucional. 

o Sr. Prado Kelly :- Consentirá, 
entâ.;:l, V. Ex.", Sr. Pl:.esidente, em 
que. eu prossiga, em face dos esclare
cimentos que acaba. "de dar, pedindo 
a. atenção de V. Ex." para o § 1.0 do 
art. 52 do Regimento, que dispõe: . 

"A ::nscnção de oradores ·para 
a hora do expediente poderá. ser 
feita durante . a sessão da vespe
ra, ou no cUa em que o sena<lor 
ou deputado pretender ocupar a. 
trib~.·· 

São êsses os llnicos momentos em 
que se pOde !a2ler a inscrição. Pa

ra o expeillente, para a d!scussá.o do 
projeto na Ordem· do Dia não, Sr. 
Presidellte; ai, a lllsc...-Jçãc' é cor.rida. 

O SE. PR.ESIDEN'l'l!: - Peço ao 
nobre Deputadc. nlto voltar ao assun
to, que J.~ se acha ellrer.ado. 

O 5&. ~ PINTO (Pe~ 

ordem> (•) - Sr. Prea.idente e egré
gia ~léia., a questão . d.e ordem 
que vou .levantar gira.rá em tômo do 
art. 26 do Regimento. 

E' incontestável que nos encontra
mos num dia de grande festa - o da 

· aprovação, em primeira discussãO, do 
projeto da Carta que vai reger ~ 

·destinos d-emocráticos do pais. Não 
há dúVida que estamos algo atrasa
dos, porque o projeto que vimos de 
aprovar, em globo, poucas modit1ca
ções contêm alêni do que está nas 
Constituições de· 1934 e 1937. Mas 
vamos caminhar .•. ' , 

Entre as ·emendas q~ já. tenho ela.-
. l:wrs.do e que desejo · a presenta.r à. 
casa, !aço queStão de>que a de nú-
mero l, que vou enviar. a V. Ex.", seJa 
a. referente ao plebiscito para a Cons
tituição que esta.xnos elaborando, tun
clamentalmente democrática e orten-
taóa no sentido Social mats amplo 
e mala- ~lllático. E' pelo p!eb1s. 
cito qUe se Cõiisulta- diretamente.. __ a 
vontade do povo, que se proporciona---------: 
o contacto com as liij! ssas conzcl-
entes. · 

'remos o recente exemplo da Pra:ll
ça. A gl'ande e !nvenc!:vel França, 
allás, apenas . obedeceu à tradição, 
pois diverss.s constitui~líes e atos 
COi1St1tuciona1s daquêle gloriosa ;país 
foram sdbmetidos ao voto popular. 
Assim ocorreu tanto no prime.lro como 
no segundo lmpérlo. 

A V...esa. tem 1nseriç6es de oradores 
Sôbre ma.téri9. · eonstttuc!cna.l para a. . 
hora do Expediente e nAo tolenrf. 
que se trate de outro assunto. Os Se-· 
llhores me.znbros da As$elllbléia ela· 
boraram o Regi%:lento e a· Mesa o 

· Hâ dia.a, o "Corretõ da Manhã'• 
tratando do assunto, ·citava o nome 
do Sr •. !'linio Barreto como um ·dos 
c!densores do pleb18clto. 

O Sr. PUn!o Be>rreto - Do J)lebill
cito, nAo, do re!61'e71iJ.v,m. S tiiilS. 
gl'AllcSe clUerença; eump::-e. 

O Sr. Prcuf() Ke!l11 - Em outra 
oportullida.de, Sr. Presldente, velta
rei a. recorrer às luzes de v. Ex."· 
(MII!flo bem> • 

O SP.. BARRETO PIN'l'O' - Se
~~esidente, peço a palavra, pela 

O SR.. P.R.ESlJl!!:NTE - Tem a pa
Ja.vra o Zl.<lbu Representante. . 

O SR. BARRETO PINTO - Rã 
di!eTenÇa, mas sustento opiniAo con
trirla. N"'a.o sou pelt) reterer.d:lm; l!OU 
pelo pleblscito. · 

O Sr. Plinlo Barreto - O retm. 
dum é sned1d& llltamente uemocrá.tl
co;, ao passo ·que o plebiscito é mal& 
Qe Ol'd.eJXI. fascista. 

---~-



-ZS-

'O mt. :S.AR.'Rz.ro PmTO - Uma · 
v~ promUlgada a co~tuiç!í.o deve-

' remos subm.etê-la. a.o plebiscito na
dona!, pa.ra que o. povo diga. sim ou 
:não. Des.."<S :forma, teremos, desde logo, 
o texto que vamos promulgar, homo
logsdo, ratificado, aceito ou recusado 
»elo povo brasileiro. 

cO Sr. Campos Vergal ..:.... O alvitre 
de V. Ex.a é impraticável no Brasil, 
J>OrQUe 1e-variamos · duis anos para co-
nheeer os resultados. · 

O SR. BAARETO P1NI'O..,.... Res
pOndo a V. Ex.a . Dentre. de 90 dias, 
teremos que rea.li:&a.r eleiÇÕes estaduais. 
~essa mesma ocasião o povo manifes
tar-Se-é. pela aceitação ou não da 
Cvll5tituir;ão. Tenho convicção sbso
luta de que estamos elaborando uma 
carta de.tnoc.tática, portanto, deveu'los 
submetê-la à. consideração do povo. 

, . O Sr:.. Campos Vergal- V. ·Elt.5 de
veria oferecer essa. idéia em relação 
à carta de 1937. Teve s anos para. 
1s5o •. 

O SR. :aABRETO PINTO - Por 
que V. l!:lt. a não o promQZeu? Era 
um direito de 'll. Ex. a, como cidadão. 

0 Sr. Tolet;W Piza - Se S. Ex,A o 
tlYesse promovislo seria p!êso. 

. O SR. :aABRETO PINTO - A 
. Carta de 1937 permaneceu até o. golpe 

de 29 de Olltub:ro. · 
o Sr. Perei1'a da SiltJa - A sobe

ranJa nacional estâ repr.esentarla nes
ta Assem.bléla Nacio:;llll Constituinte. 
O JIOVC1, conseqüentemente, tem aqui 
seus,· legitimos represel:ltantes, nã.o 
haVendo, portanto, necessidade des
sa Mn:aeaqueaç!i.o" que se quer !azer. 
à moda. do acontecido b& pouco na 
França. Devemos :f1car fiéis ao nosso · 
mandato, =pr!ndo-o !.Dtegralmente. 

_ em nome do povo. !Aplausos gereis> 

O SR. ~ PINTO - Nada. 
:. !mpede que apresente, em momento 

oportuno, emenda no sentido de que 
haja pleb!sc-.ito. nacional, em· rels.ç§.o à . 
Carta que vamos s~raviU'. O essa nAo 

· é. :~ovo em nosso melo. 
Sr. Presidente, mm.•:u~ queat;o de 

o.."'iem é a seEUinte: 
O pa.râgr:l!o único do art. 26 de 

nO&So Reg!lllcnto. diz: 

"Nos primeiros 15 dias serão re-
, cebidas emendas ·que poderão ser 

!Ulldalnentadas da tribuna dn
rsnte o prazo que os seus auto~ 
res tiverem para, discutir o Pl:<>le~ 

. to, ou enviadas à Mesa com jus~ 
ti:f!caç!í.o e ser! ta" . 

Desejava que V. Ex.•, Sr. Presiden
te, desse interpretaç!í.o liberal a.o pre
ceitc que acabo de ler a fim de oue 
o :prazo de 15 diss fôsse entendido 
COino correspondendo a. 15 sessões, a · 
exemplo do que !oi · !e1to com a Co
m!.ss!í.o da constituição, pois come
ça.ndo tal prazo a: ser contado de 
hoje - e não havendo sessões aos sá
bados, feriados e don:úngos - dentro 
de poucos dias estaria o mesmo esgo
tado· e seria lamentàvelmente exfguo o 
te:tnpo pa,ra discussão das emendas. · 

O Sr. Lino Ma.c1uzil.a - É .tnuito !n
te:ressante o popto de Vista de v. 
Ell:.a • 

. O SR. BARRETO PINTO - Depois 
de declarar que minha emenda n. o 1 
~ere~se ao plebiscito nacione.l. 

O Sr. Lino Machado - A sugest!í.o 
do plebiscito é até irrisó!'ia. 

O SR. :SARRETO I?IN'l'O - •.• Pe
diria a V. Ex.•, sr. Presidente, que re
S:OlveSSe minha. questão cíe ordem d:m..: 
·do, se possível inte:rpretac;ão liberai. 
para que os quin2e dlas do prazo fõs
sem eziteud!dos como o de igual nú
mero de· sessões da Asselllbléia Na
cional C<lnstit'uinte. 

Em o que tinha a. dizer. <Muito 
bem). 

O SR. :FLORES DA CUNliA - O 
nobre Dep14tado não estava presente 
qUSilldo o Sr. Presidente; submeteu à 
aprovação da Assembléia,· em primeiro 
tl:rno, o projeto da Constituição. Pa
rece que S. Ex.• ignora que a Casa já 
o aprovou. 

O SR. BARRETO PINTO - N!o o 
lgnoro; congratulei-me até com a As
sembléia ];lor êsse :fato. 

O SR. PRESIDENTE - Pretende 
o sr. :Barreto Pinto, I1llt quest~o de 
ordem que susclta, se os quinze d1a.i 
elo prazo da dls!:~ l1n1ca que se 
seguirá serAo contados · PCll' dias ou 
por sess6es. 
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O pensamento do leglslador re!leti!
.se no texto claro do Regimento aó de
term.inar que "nos primeiroS quinze 
dias serão recebidas ell).endas". Não 
havendo possibllidade de apresentação 

· de emen&.s n<lS dotningos ~ feriados, 
conclue-se que a referêncià é aos dias 
de sessão. ·(MiLito bem) . Serão por
tanto quinze sessões e não quinze dias 
seguidos. · 

O SR.. BARRETO PINTO - <Pela 
orrlem> - Agradeço a V. Ex.,. o escla
reclmento que acaba de oferecer. To
da. via, mesmo em se tratando de ques-. 

. tão· de ordem interna, pediria desde lo
go à. Mesa que se possível, à pro
-porção que se fôssem publicando os 
avulsos, neles fizesse declarar, como 
na antiga Assembléia - "prlmeira 
sessão", "segunda. sessão", e lllSSim 
consecutivamente. Essa providência 
facilitaria os nossos trabalhos. 

O SR.. PRESIDENTE - Atendere! 
à. sugestão de V. Ex. a. · 

O SR.. BARRETO PINTO- MUi
to obrigado. 

O SR.. PRESIDENTE __: Está finda 
a. hora. do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM 00 DIA 

O SR.. NEGREIROS FALCAO- Se
nhor Presidente, peço a p3JV1'91, pela 
ardem. 

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

O SR.. NEGREIROS FALOAO (pela 
orri.em> - sr. Presidente: CUmulando 
de honraS as m!nha.s modestisslmas s.s
pl.r.!.ções de !lomem p1fullco, quiz Deus, 
senhor Presidente, que, por duas vê
zes, e representando a m!nba gloriosa 
Babia, viesse eu contribuir, com a. 
parcela mfnlma. de col.s.boraçâo de 
que sou capaz, pa.rS. a estruturação 
constitucional do nosso Brasil. Consti
tUinte em 1934, diz-me a consciência 
que, esfOrço e dedicação aos supre
mos interêsses da. Pá.tria, tudo en
videl para suprir as. deficiêncis.s de 
m!nha inopis J!"..ssoal. E na elabora
ção da Carta Magna de 16 de jUnho, 
a sorte amável me reservou, dentre 

outras de menor signfflcação, a vitó
ria honrosa em duas iniciativas que 
não . posso deixar de evocar sem o 
'mais íntimo desvanecimento. Gràças 
às emendas números- 3 e 4, de 14 de 
março de 1934, Senhor Presidente, <las 
quais fui primeiro sinatário, e con
tando com a colaboração ded.did:o. de 
altas expressões morais e intelectuais 
da primeira. Constituinte postrevolu
cionária, conseguimos vêr integradas 
no artigo lOS da. Constituição duas 
marcantes conquistas .Para a cidaàã.n1a 
brasileira: a. primeira. dela.s, a ezten
são de direito de voto a homens e 
murh.eres de 18 anos, e a segunda. -
a permissã.o do voto aos sargentos do 
Exército, da Aimâda e.das Forças Au
xiliares do Exército, enfim aos sar
gentos de tOdas as corporações. A pri
meira emenda., Senhor Presidente, foi 

. aprovada pela mmtma diferença de· 
2 votos, Isto é 96 votos contra 94 e s 
segunda por cinco votos 91 contra 1!6-

o ·sr; Nestor Duarte- Acredito que 
hoje, a Assembléla, em grande Jllll.lo
ria., ~a__emenda de v. Ex.'" 
extendendo aos sa.rgen~·õQir,etto\ie---
voto. Mas V. Ex.a. deve ir adfa.nte: 
deve extel:lder êsse direito a. todos os 
soldados. 

O SR.. NEGREIROS F.AI.CAO - · 
Folgo !monsamente com o aparte do 
nobre colega. da ~. 

Basta Isso para. que 'Vossa Exce
lência verlfique o grau da luta e por 
1sso mesmo a sigillficação da v.ltória., 

· na qual, não me ·é lícito esquecer s 
contribuição do entãO Deputado Al
meida Camargo, filho do excelso ju- · 
rlsta que é o Ministro Laudo Camargo, 
e que após tão brllha.nte passagem 
pelo Parlamento Na.clonal, em plena 
mocidade promissora, foi roub:l.do pela 
marte Impiedosa. -ao convívio ão:v seus 
colicidadõ~ e do meu dileto e.migo 
Deputado AC1lrcio Tôrres - trabalha
dor J.ncansé.vel - !lgura. de inccntes-
tável prestigio politlco. . 

Vejo, com justa. ufania, que o Pro
jeto enviado ao plenãrlo pela · ibs:
trads Comissão de Constitulção,.sSSél
gurou a vitória do principio da pàrtl
clpação dos ::naiores de 18 anos, nas 
pugna.S cívicas. - ·tão excelentes os 
resultados manifestos de sua incorpo
ração ao n'W:nero doS que ~pau;l 
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de aperfeiçoamento · democrátiec de · 
nossas instituições. o mesmo, porém,· 
Sr. ;!?residente, - é com tr1stess. que 
o vejo - não acontece em relação 
aos sargentos de nossas Forças Ar
madas. Acompanhando;" neste pa.rti
culai, a. orientação da lei eleitoral com 
que fomos às ·urnas, em 2 de dezem
bro, a. ilustradS Comissão Constitucio
nal, !cinge · de se por ao corrente da 
realidade universa.l, extendexido o voto 
às próp:rlil.s praças de pret e aos anal
fabetos, recuou ao periodo anterior a 
1934, negando aos próprios sargentos 
o direito de cidadâ.nia. que já lhes 
havia sido constitucionalmente re
conhecido, e do qual nada pode com
provar que êles se tivessem mostrado 
incapazes. 

O Sr. Luís Viana - V. Ex.a tem 
tôda. razão; ao pleitear o voto para os 
sa.rg~tos. E' inconcebível que se. lhes 
negue êsse direito: 

. O SR. NEGREIROS FALCAO -
Multo agradecido pelo apoio ora dis-
pensado. · 

Devo acrescentar, Sr. Presidente, que 
hoje já não pleiteio somente o ·direito. 
de voto para O.s sargentos, classe evo
luida e que· considero classe acadê
mica do Exército Nacional. Pleiteio, 
Igualmente, o direito de voto para os 
soldados e· marinheiros que saibam lêr 
e escrever e satis!açani as exigências 
ck. lei. Ssse homens, chamados· ao 
serviço militar, homens que dão a vida 
em holocausto na defesa da. pátria, 
não podem deixar de participar na 
escolha de seus representantes. 

Quando das emendas que defendi 
no plellár.lo da COnstituinte de 1934, 
Sr. Presidente, tive que enfrentar o 
parecer contrârlo un4n!me da ·Comis
são dos 26, em ambas as .m1endas 
posteriormente vitoriosas. Desta feita, 
estou certo de que s6 um esquecimen
to ou 1llD2. J;I!Omentê.nea desatenção. 
- e nunca uma conv1::çii.o contrária 
- poderia ter concorrido para. que 
do texto do projeto não ficasse cons
tando a conquista de 1934. Pedindo a 
rex:;a.raçã.o do equívoco, aqui estou, se
nhor Presidente. Já desta feita, porém, 
- porque cumpre não nos determos, 
e. mister se fe.z, ir para a frente, no 
e.perfeiçoan::ento de nossas instituições 
democráticas - Dão dese~o reclamar 

e. restituição dos votos aos sargentos 
somente, porque, ao mesmo tempo, 
pleitearei e insistirei pela co:~cessão do 
voto às praças de pret e aos analfa
betos, como nós bra.sile!ros, como nós 
cidadãos que não podem nem devem 
ser despojados das prerrogativas essen
ciais de seres ativos nas deliberações 
da comunidade nacl.onal. 

E para tanto, Senhor Presidente, 
defendendo pontos de vista que cons
tituem arraigada convicção patriótica, 
não precisarei de ma.is do que de re
petir a essa. culta Assembléia, argu
mentos expostos por mim mesmo, quer 
ao então Ministro da Justiça, Sr. Aga.
memnon Magalhães, a propósito da 
elaboração da última lei eleitoral, 
quer em conferência no Instituto dos 
Advogados de minha. terra. A carta 
dirigida ao então Ministro da Justiça 
cuja. leitura. vou proceder, esclarece 
perfeitamente todos os pontos ven
tilados . 

Bahia, 15. de maio de 1945. -
Exmo. Sr. Dr. Agamemnon Ma
galhães, DD. Ministro da. Justi
ça. - Rio de Janeiro. 

Eminente ·Amigo: - Não pode
lia · faltar com a minha leal e 
despreten.closà colaboração à obra. 
de reestruturação jur!dico-políti
ca que ora se processa no Pais, 
ao impulso dos anceios do povo 
bra.sileiro e sob a alta com-preen
são do Govêmo Nacional, no qus.l 

, cabe, sem dúvida, a V. Ex.a, Sr. 
, 1111inistro, tarefa de a.rQ.ua respon

sabilidade na coordenação das me
didas necessárias à realiza.ção do 
pleito para. o qual fomos todos 
convocados. 

Fui, com V. Ex. • Deputalio à 
COnstituinte Nacional, em 1934. 
No cumprimento do I!lii.Ildato, COôil 
que, então, me honrou o eleitorado 
baiano, detendi, j,)Or iDicia.t!va Ptó- . 
prla ou pelo aplauso ao que ou
tros sugeriam~ as medidas que me 
pareceram expressão de a~eios e 
necesidades populares. 

Retoma.lldo agora a de!eza. de 
prtncfpios e conquistas por que 
então me bati, é que venho à pre
sença de V. EL• a. quem dirijo 
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o meu fervoroso a.pêlo para que, 
Ila elabol:'ação do novo ·. Código 
l!:ieitoral, .não se faça a Nação re~ 
trogredlr no que tange à .conces~ 

· são do clireito de eretiva e ativa 
cidadania à totalidade ·dos bra.sl.~ 

Ieiros em ccmdições de votarezi:l. 
Seria vergonhoso que 1sto viesse 

a ocorrer. 
E' com desvanecimento e !olgo 

em congre.tlWU'-se com V. Ex." 
que vejo; no anteprojeto publi~ 

caoào, reconheci<la a máioridade 
ele!tol"al aos "dezoiro a=s para os 
'brasileiros de ambos os se:ros", o 
O!reito da Mor::l<lzce, do -qual fiz.. 
me paladino, recolhendo os Iou~ 

l"llS da.· v1t6rta, na C8.l!I1P8nha de ~ 
távels parlamentares que me 
honraram subscrevendo e votan~ 

cio a emenda, na referida Cons~ 
tituinte. 

J'ustifiquei à emenda, de minha 
autoria, então VeDJCedora e om · 
resta.beleeida. do segumte modo: 
"Não !oi feliz, o su&titutivo, nes~ 
se Art. 138". 

Evidente a preocupação de su~ 
bordinar o direito de voto à ca~ 

· pacldade civil, divergindo a.ss!m, 
do espírito liberal e penetrante do 
anteprojeto, que, forÇOSo é con
fessar, corresponde a uma a.spi~ 

raçãO da. modóade brasileira, .des~ 
sa Juventude que, na.s nossas 
.Academias e escolas znillta.res de 
ensino supertor foram, em todos 
os telDPo~, a fôrça propulsora. e 
!ncentivante ·de todas a.s grandes 
causas nacionais, desde a mem~ 
rãvel cam";)B.Ilha abolicionista. 

O espirito acentuadamente con• 
servador do substitutivo, não lhe 
permitiu se desvetJcllbeso;e do pas
sado, COII:!pro_va.ndo, l!SSim. o fen~ 
meno psicológico, que os soclo~ 
gos modernos denominam "per
sistência da cultura".' 

Habituado ao "regime dcs 21 
anos", não lhe !oi possível Iobri
glõr a .1USti~ e oportnnlda.;:Ie da. 
feliz movação, Introduzida no 
anteprojeto, · - impregnado d a.s 
idéias, das a.spiraç6es e das neces
liidades da hora presente, que r~ 

~ama.:n nonna.s de !úlalidade 
âdaptativa, e ntm-::s regras arbitra
rias, oriunda.s de meros p;recónce.~.
tos, destinados; a cada passo, pela 
ciência e pelos tatos da. vida ·real. 

Pode-se dizer, e COin razão, que 
no substitutivo, o esptrlto- juridico, 
apegado ao bisantinlsmo das !ó-'·
mulas rigidas, suplantou o l.ll.r'o 
descortino do esptrlto público. 

E. por isso é que se "exclul. dq 
eleitorado a flor dlls noosaa Aczs... 
dem!a.s; a parte mais vibrátil, mau 

. entUsiást1ca d1ls nossa.s-Fii.cUldad.a&, 
do nosso Comércio, os que· á ?á.· 
tria chama, em prtmeiro 1'-I&M 

· para morrer nos dias terr!~ da . 
guerra. Detesta a moci~e, c~ 
roada de rosas, e, em co~
ção, ama a velhice coberta · ele 
neve. -Por isso nega o direito ó:e 
voto aos que !mpõe o deTer de 
morrer ... "~':-·---- · 

Conceder o direito de voto ao.s 
estudantes 'brasileiros, mclUSl v e aos 
alunos das escola.s Dlillta.res a ae 
eDSino superior,. é um impel'l$tivo 
da. nossa. evoi!Wâo e o meio ~a
ente de canal!zar para as . urna&, 
a. 'vontade livre e impessoal da ?&--
~-..US.---~ manifestação m&U! 
· sensivel, Dl!I!S ·ídneera e mau;"er•
pressiva, por isso mesmo que a 
alJna impetuosa e deslntereaaada.· 
d91j moÇOs brasileiros só se &Jllü
xo:íla pelas verdadeiras causas .aa
clona!s nos seus diferentes a.spec- · 
tos. 

A emenda procura, pois, cort1glr 
tão grave falta e deve, por is~o 

mesmo, ser aprovada.. E' uma h~ 
IMnagem à mocidade brasilelrll. 

Não há receie.r como se com;».r . 
ta nossa mOcidade mUilida dêise 
direito, pois l!!lSSa hL."tóris. política 
registra -..,... ~ Dinguém contesta.ra. 
causa verdadel.r&l:nente ZlliClon&l 
em que não apárecesse fnflam9.do 
o esptrlto de nossa mocidade, como 
veículo e !ôrça propulsora, enr.re
gand~se, de corpo e al:na., a.tl'to.'i'é!i 
de todos os sac:iffclillt-. 

Por outro lado, os exemplos s!tl 
muitos, e a! estão vibrando de ps.
trtotismo, a retulg:lr Ila nGSS& h!s-
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tór!.S: e· a redourar o nosso PaBS'-· 
C!o. 
· Essa emenda tem ainda o mérlto 

de contribuir poderosamente ·para 
e edu<::J,Ção dos moços na escola do 
ciVismo, despertando o senso cta. 
responsabilidade, no exerc!clo d<'>S 
direitos politlcos. Merece, pois, se~ 
l!.provl\da, não -havendo razão po
litlca, jurld!ca ou social que a ~o 
se oponha". 

MeUs aplausos. Vejo assim re"- · 
ta.beleeida. uma prerrogativa cur:> 
reconbeclmento pleiteei com prt
maz!a.. Teremos, desta sorte. >~ 

mocidade gloriosa da. Pátria cmn
pr.!Ildo, com ardor que ll:!e é pe
cUliar o sagrado dever cívico do 
voto; 

A xnocldade estudantil e a mo
cidade laboriosa poderi.O assLn 
contribuir com o seu estusiasmo 

· puro Para a obra de renovação dos 
quadroo pol!tico-adm!nlstrativos 
da República. -

E' COI!l trlteza· que vejo ·rene
gada a conquista do veto conce
dido pela Constituição de 1934 aos · 
sargelltos e aos alunos das escolaS 
militares, nobres parcelas das '!lOõ· 
sas !Orç~~S srm~. 

Ho:cro~íne de ter sido o pionetro 
e defensor-ardoroso dessas reiVin

. cUcaÇ3es: 
Nll.o M JUsttlicatl.va ponderável 

para essa ~clusão. 
Já em 1934 eu acentuava. que não 

<é -possivel, a despeito da nossa 
evolut;:ão SQ.clal e polities., fiquemos 
ainda · ate...-rados ao primitiva 
conceito de disclpl!na. mlll
tar, llos moldes da idade média, 
e só por isso, se . iniba de coope
rar, pelo voto, na vida :politica da 
Naçf.o, .àquêles que por ela sacri
ficam o próprlo sangue -e dão a 
vida nos ca.mpos de batalha. Ainda 
agora assim procedem, lutando, he
rólca.m.ente, em terras da Europa e 
seria doloroso marcar-lhes a perso
nalidade com uma dlmlnuição 
:!nexpiicá-vel se tão firme e escla.· 
recida a mantive=, ante a l:lru
talidade e o sofriment-o. 

Demais, tanto não há perigo na . 
. concessão do voto a todos ,os mUl
tares, ou. pelos menos a partir do 
sargento. que, faz pouco, a assis· 
t!mos ao. empOlgante exemplo de, 
no ao.eso da guerra, soldados e _ma
rinheiros a.mertcatlos con~orrerem, 
seill !ndisciplilla neill desordem e 
de lugares distantes. to~ da Pá
tria, pa.ra a eleição de Preslden· 
te da grande República amiga. 

Por outro lado afigurar-se-ia sur
preendente que, nc momento am 
que a vitória àas legiões aliadas. 
assegurando a. sobrevivência da. de
mocracia, reVigora o prestígio do 
sufrágio universal, para fazê-lo 
o' mais amplo po5sívlll. !&se exclui
do do uso dêsse direito uma par
cela. numerosa da popUlação, e jus· 
tamente a· que, com Il:laJor sacriif
c1o, contribuiu para que essa con· 
quista da civlllzsção não sucumbisse 
ao fmpeto cr1mllloso das ardas fas
cistas. 

Não vale a. pena repetir os àr
gumentos então vitoriosos, nos de
bates em tõrno da emenda. n.0 4, 
ao artigo 138, § 1.0 , letra b do SU• 
ll.stitutivo. 

Jllncontrá-los-á V. Ex.• nos dis
cursos que então proferi e que se 
acham enfe!:xados no opúsculo 
anexo e ll8S justificações aqui 
transCritas: 
~o substitutivo, no tocante à 

concessão do direito de voto, :to!, 
e~ ps.rte, mais coerente do que o 
anteprojeto porque, :negando êsse 

., . direito, !njustamen~. al.l&, aos 
sargentos, considerados praças de 
pret., negou-o, também, aos a.lu-· 
nos das escolas :mUl.tares de ensi· 
no superiol: e aos ~osos de or
delis monásticas, companhias, con
gregaÇÕeS ou comunidades de qual
quer denominàção, SUjeitas a · vo
to de obediência, regra ou estatu
to que implique renlincia da. li
berdade ·individual. 

A Constituição de 91 recusara 
esse direito às praças de pret., 
mas o concedia aos alunos das es
colas militares de ensino superior. 

o substitutivo· foi radical nesse 
pot1to: nem às praças de pret. nem 
sos alunos das escolas mill.tares 
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de ensino su:perior. Qu1Z ser coe
rente mas n!i.o o conseguiu, e re
trocedeu, em matéria de llireito 
politico. 

Nesse ponto delata. um retrocesso. 
- Entretanto, outorga. o direito de 

voto aos dema!s mi]itares: oficiais 
e oficiais generais. Recusando êsse 
direito político aos sargentos, como 
aos alunos das escolas militares 
de -ensinO superior, e permitindo-a 
aos oficiais; parte, o substitutivo, 
da. presunção de que, su})ordina.dos 
os sa.rgentós e alunos aos seus su
l)eriores, a. quem devem obediên
cia, uão podem exercer livremen
te, o d!reito de voto, mesmo por
que se lhes peidería impOr candi
datos, consoante a observação dos 
constituintes de 91. 

..• 

91, do anteprojeto e' do próprio 
substitutivo - o Chefe su::n-erno 
das fOrças de terra e mar. 
. E se essa obediência legal, se 
essa disciplina dentro da. lei é o 
dogma, o ta.bú a. que se aterra, 
erradamente, o subst!tutivo, pa~ 
tolher os sargentos do exerclcio do 
mais elementar dos direitos po
líticos não se concebe porque sor-. 
tilégio' de lógica, não átinja. aos 
!uncio:nárlos públicos, subOrdina
dos também; aos seus . superiores 
bi~árquicos, a quem· devem obe
diênc!a. dentro da )ei e de quem 
dependem na. apuração do mere
cimento para promOÇÕes, comis
sões . e vantagens outras; sobeja
mente, conhecidas. · 

o direito de voto, que é uma 
· conquista da-democracia, torna-se, 

dêsse modo, o privilégio de certa~~ 
classes. Ao invés de amplia.rem"
no; restringení-no. E isso qua.n~ 
do, entre nós e a.despeito do· ot1-
m!smo dos conservadores, se esbo
çà em cõres bem vivas, o !en~me
no social da "luta de classe." De
pois, é preciso salientar que, para 

o princípio é falso, pois à. obe
diência. a que estão sujeitos os 
sargentos - obed!ência bierá.rqui
ca, obediência dentro da lei -
também estão sujeitos todos os mi~ 
llta.res desde o menos ao .mais 
graduado. Logo, recu::ar o direito 
de voto aos sa.rgentos e aos alu
nos, sob o falso fundamento .ie 
que o exercício do mesmo colide 

· com o dever de obediência. hierár
quica a que estão adstritos -
obediênci& que difere, profunda
mente, da :Velha obediência pa.ssl-•. 
va. da. tda.de média. - e concedê-lo 
aos o!te!a.is e oficiats generais, e, 
enfim, aos outros milita.:es - su
jeitos à me= obedi~ncla hierár
quica e disciplina., é na verdade, 
flagrante incoerência, que não se 
just!flca nem à luz do oom senso 
Jurídico, político e znllitar. E' um 
contrssenso que a boa lógtea re
pele. ?orq,ue, na verdade, sar
gentos, tenentes, capitães, majo
res, coronéis e generais, todos es-

· -· '1hgressru:. .na. cls.sse de sargentos, 
se exige do cândidâto um curBO-
especlaJ!zado no Corpo ou na. Es
cola de Sargentos, e, a.1nda, um 
esté.iio na fôrça. pelo menos, de 

. tão, bierarqulcsmente, subo:dina
dos entre si, sujeitos à disciplina., 
sendo de notar que ~ .nexo se 
estende ao mais graduado de· to
dos os rn111tares, ao próprio Mi
nistro da Guerra ou da Marinha, 
subordtnll.(ios por sua vez ao Pre
s1dente da ReP'dblica, que - é, 
afinal, nOS tê!DlOS do eststuto de 

dois anos. E nessa classe se coo
tam dignos chefes de famma, -
médicos, ba.charels, engenheiros, 
etc ..• 

, .Assim, como já tive ocesHio de 
sust.entar, -a pro1b1c;âo do exerci
cio do direito de voto aos sa.rgen • 
tos e, ,agora, aos all;DOS; é um 
B.Il!ICl"onismo que, não pode preva
lecer. nos nossos dias, quando se 
a.ce.:1tua triunfante, a teildência tn
coercivel p8.ra o sufrágio universaL 
Não é possi'l'el que, a despeito da 
nossa evolução social e política, 
fiquemos ainda aferrados ao pri
mitivo conceito cte dlsclpllna m111-
tar, nos moldes da idade média, e 
66 por !sso, · se !nh!ba de coope· 
rar, pelo voto, na vida. política da 
Nação, aqueles que por ela. sacn~ 
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:ficam o próprio sangue e dão a. 
vida nos campos de batalha.. 

CUmpre não esquecer que a dis
ciplina militar é Ílm :fenômeno 
socio!ógicO, · complicado como os 
várlos e múltiplos fenfunenos s:>
ciais, e ·está em !unção básica. .da . 
-evolução somal. · 

Por isso mesmo, I)ão depende 
da vontade dos legisladores nem 

. dos gov~os. 
Há. ainda outro aspecto dell.ca.

do da questão, que não deve pas
sar despercebido, por isso tam
bém. que se reflete- no lar. os 
sargentos, como os oficia!s, po
dem casar-se; o que não é dado 
às demais praças de pret. ora, o 
Código Eleitoral é, agora, o subs
titutivo, concedem à mulher o di
reito de voto. o substitutivo, po
réill, nega êsse direito ao Sar
gento. 

Dai, decorre, para êste 'tmla .si
tuação de lnferioridade civico-po
lítica. ante sua consorte: EnqUanto 
to ela, que estâ. sob o 1Joder mari
tal, pode exercer o direito de voto, 
êle - cabeça de casal lJela leglsla
ção ciVil. vê-se privado do cUrei
to de exercê-lo. EsSa • Jnca.paci- . 
dade polltica, no caso, é humi· 
lhe.nte, não se JustWca. Urge, 
pois, expungir de tão grave a:D.ó
mal!B; a futura Constitu.lção. E' 
êsse, justamente o Objetivo da 
presente ell:lenda." 

Afimlar, porém, que o indivi· 
duo pelo Simples tato de ser sol· 
.dado, se toma. incapllll: de exercer 
êsse sa.gmcW dever, mesmo no re
gime como o nosso de voto se
creto e portanto de pensar por -
F mesmQ, de confiar _à urna a 
sua vontade, é na verdade um cri
me. um atentado à <Ugnidaàe do 
sargento. E para. justl!ica.car essa 
mcoerênc!a recorre-se à dfsc1pll
ns.. E' a velha. noção de discipli-
:ba no regime medieval. o sol
dado, po!" ser soldado, não perde 
o cara.ter de ser hnmano. E' um 
ckladão .o;omo outro qualquer. 
Membro- da. comunhão social, ca.
be-lbe o direito ele COOperal',-pe-
lo voto, nB. escolha dos goven:s.n-

tes ·da. Pã.tria.. DlzP..r que votar é 
escolher e que 'para escolher é 
JU"eciso comparar, criticar e jlll-

- gar, e que is&l contraria o esp1-
r.1to de àisclp~. é não dizer nada, · 
pois todos os atos de vida. hu
mana, demandam análise, compa
ração, critica e julgamento. 
. Por outro lado: a :mulber do 

soldado vot9., a mulher d:> sargen
to vota, a sua cosinheira. também 
vota, e o sa.gento hmrnha do fi
cará em casa, cuidando dos filhos· 
e da. coslnha! ••• 

Nâo há antagonismo entre a 
àisclpllna :militar, no seu verda- · 
dé!ro conceito, e as conquistas da. 
<iemocre.c!e. moderna, tanto mais 
que.ndo é certo que ·a disciplina, 
como !enomeno social, não depen
de da. vontade do legislador nem 
do Q-{)vêmo. Negar _ êsse c:Ureito 
aos ...sargentos. é uma. afronta Ir- -
t'ógada à :face de uma corporação 
ordeira e· la.bcrlosa. que está. a 
reclama:r tratamento merecido 
E' l:mln!nhá -los, é reduzi-los à 
expressão mais triSte. 

Demo.s-llles o que ê~es têm di
_l'eito para evitar que 1un c:l.la, co
mo apostolara · Alberto Tôrres, 
lláo sintam a :necessidade de ar
l'a.llcar à fôrça o que os governos 
lhes poc:l.erlam dar dentro da or
dem e sem prejutzo de terce1-

. J:OS. •• 

"Nos dias atuais em que as
sistimos o triunfo e expa.nsão das 
:torças democ.--G.ticas do mundo, 
bem como à c=cente demo=ti-

• ~o. não · posso - compreender, 
· Sr. :Mú:l1stro, como se suprima da 
lel em elabOração o que já era 
direito expresso .113. legtsiq,ção an
terior. 

Que siga.tllos para. a. :frente, ex
tendendo, CODforme, allás, Ple1-
tea7amos na mesma. Constituinte, 
o: direito de voto às praças de 
pret, é louvável, é demonst.ra.ção 
de verdade!ro espfrlto democrático 
e progressista. · 

Voltar atrás, v.>rém. é triste e 
injustificável. Estou ca-to que não 
OOilSeilt!rá v. Ex.•, com a. su:a. in-. 
contestáv-el autOridade e eineri-
men.ta.da. sabedoria. -
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Permita-se-me tTanscrever para 
estas desataViada.s llnbas as pa.la
'VTa.s candentes que escrevi no 
"pórt1co" dos meus "Discursos e 
Emendas" na. :prestação de Con
tas ao Eleitorado: - "Soldado 
é a praça de pret. Soldado · é o 
General ou o Almirante nas :fôr
ças de terra, co~ tlB.S dos mares 
e nas fôrças dos ares. Soldado é 
também o bombeiro destemido e, 
às vezes, heróico, soldado dM 
chamas. Soldado, igualmente o é 

. a unidade Individual das Polícias 
MU!tares, garantias imedia.tas da 
ordem jurídica e social e auxil1a.
re5 sempre prontos do Exército re
gular, em caso de angW;tia clv.tca, 
em tormentosos momentos de de
sordens ampliados a comOÇões 
graves. 

· Todos são cidadãos. Todos são 
povo. Todos entram na :formação 
das massas. A todos defendi. Pa.rs. 
todos plclteei as gara.n tias morais . 
e . patrimoniais justas, necessã.na.s 
e fnadiáve1s. · 

Na impossib!Udade de estender 
globalmente ao soldado bras!leiro 
lll:fa.betisado o direito .do ~oto, . 
pleiteei-o, com afinco_ e denodo, 
vitoriosamente, para o Sargento, a 
·praça. de pret, com t1rocúlio Q)lase 
equivalente ao universitá.r!o,. na 
pró!Jr!a forma das leis de estru
tura militar. 

· o 8al'gento, a praça de pret, 
com proxl.!nidades acadêmicas, 
não poderia permanecer arredado 
da comunhli.o brss!leira, polltica
mente, deliberante. Era. uma in• 
justiça clamorosa. Era. uma de
slgul}ldade anti-republicana e 
ant!-democrá.ttca. em suas !rrevc
l'êne!a.s aos direito~ do próprio' 
Elrerclto Nacional. O sargento, 
pollt!ca.tlleilte in!ertor ao ·un!ver
slté.rio de ma.:s de 18 anos e à 
mulher- dessa idadt:, era a confl
guração de uma abcesso, que re
clamava fndispensável e ina.dlá.VPl 
erradicação. do organismo nacio. 
na.l. . 

Pratiquei- essa cl.rUrgia; de· qU$ 
me orgulho, .pela. justiça que ela 
encerra. Nada., nem mesmo o 
a pêlo· a uma :ta.lsa disciplina '::!S• 
tificaria/ aquela anomalia. 

Hoje, a disciplina única. é a da. 
lei, a que est!i.o sujeitos coma.n- · 
dados e comandantes, sa.-..gentos e 
generais, cabos e capitães, o!iciais 
de justiça e I!lin!stros da COrte 
Suprema. A hierarquia não ex
clui os títulos da personalidade de 
n1nguém. o homem não se-anula. 
nas . relações da consciência por 
nenhum Estatuto. O homem é o 
deVe!:. Cumprido êste a persona
lidade .humana. é· fntangivel. 

Fiz o sargento cidadão eleitor. 
Vanglorio-me, ainda. hoje, dessa 
façanha civica". 

Pleiteanüo, mais 'llin8. Ve2, Se
nhor Ml.nl.stro, que na nova Lei 
Eleitoral que o govêrno vai pro
mulgar sejam conservadas aquelas 
substanciais conquistas,- julgo des
necessário sa.llenta.r a sua p!:ofi.to· 
da S!gnl.fica.ção politico-socia.l. 

Aí est~xem21o.s dos · po
vos verdadeiramente democráti
cos, concedendo o direito do voto 
a tOdos os clda.dã.os ainda que 
êstes estejam, eventualmente, no 
serviço ativo das Fôrças Armadas, 
clrcunstãncia esta que ja.ma.!.s po
derá, ra.zoàvel'l:lente, ser invocada 
como just!:fica.t!va para a. sua ex-

- __ clusão dos pleitos eleitorais, eiii 
qüe-·se ·· decidem· dos destinos __ das_ 
nacionalidades. 

Não se pode admitir tal restr!
ção em uma. democracia moderna, 
on.de impera, ao lado do sufrágio 
lliliversal, a. obrigatoriedade do 
serviço milita!:, êste, em muitos 
paises, para as pessoas de ll.mbcs 
os sexos. 

O que assistimos, hojil, é s. per
feita integração de todos nos axer
. ciclos das ma.is signj!!ica.ntes prer
rogativas do cidad&o que, s. meu 
Vilr, se consubstallc!am, preclss.
mente, na prM!ca do voto e nó. 
pre.'ltaçá"o do serviço mWtar, prer
rogativas essas que devemos defen
der, ao mesmo tempo, como cUrei
to !na.u.enável e dever imprescri
tível. 

Não consinta, pols, Sr. Ministro
no atentadÔ, tal~ involutã.t"!ll.
mente consumado, às nossas aqui
s!.çõs culturais e . cívicas. 
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C:>m o voto secreto, antiga as
piração dos idesllstas democráti
cos, c ._exercício dêsse dever é um 
sigilo. 

Mantenha-se o direito do voto 
aos sargentos e aos alunos das 
escolas militares. 5eja V. Ex." o 
primeiro a defender aquelas con
quistas que já. se haviam tncor
porado ao nosso patrl...mônio civico
politico". 

Ain<ia. mais: - N&o tenha o 
Govêrno receio de ~der o di
reito do voto aos bravos soldados 
da Pâtrla. 

A prática dos povos democráti
cos e ors:aniza.dos demoristra su
ficientemente a sem razão dos ar

. gumentos, ou melhor, dos velhos 
precOlléeitos que se opõem a essa 
reinvl.ndlcaçã.o de collSCiêru:!a de
mocrâtica conremporanea. 

E' sobrem<XW lamentável a so
brevivência de tal preconceito num 
Pais como o nosso, onde, é triste 
confessá-lo, o ana.lifabetisl:no já 
impede Ulii9. conside.'"ã.vel narte <ia 
população adlllta de particlpar dos 
pleitos. 

Tal situ.açã.o não só sugere a. 
~dsde àe reduzir o mfntmo 
a.a r_estrlções eleitorais, como deve
ria. levar os nossos estadistas e po
lftioos à a.doSão de sistemas ade
quados às :J.ossas realidades, ca
pazes de to..-ne.r, de tato, Ulliver
sal. o su!rágio entre nós. 

Devo, allá.s, e.dis.ntar a V. a• 
que sou mesmo, dsd.as as atuais 
cfrc'llllStàllcls. que envolvem o gros
.10 da população bra.sileira., favo
râvel à coilGESSli.o do voto aos ana.l
!abetos, dêsde que sejrun porta.l:!o• 
res de carteira de ident!:ficaÇã.o 
profi.ssional, tendo, coZ~Seql!ente

mente, melo de v'..da-liclto e pro
dutivo. Em con!eréncia !e!ta quan
do tive a homa. de ser eleito mem
bro do Instituto dos Advogados 
Brasileiros, em 1936, sustentei essa. 
idéie., nos têrmos aqui expostos: 

serão dois prismas diV61:&00 O 
politfco e o eeonômfco. 

.Polltk:::rnente, o s:u!rágio uni.;. 
-..rsa.l, abrangen-do, :realmente. tõ
àas as classes, serâ a base da. re
presentação. Estas classes terã.o, 
entretanto, dupla re>n"esenta.çã.o. 
A politica e a. prafissl.ona.l. Esta., 
absolutamente, Dão é ba.stan·!;e. O 
homem não é só trabalho, produ
ção, empn'!gc salár.!o. E' espJrito 
é idéia, é aspirações, é doutrina 
preferida, o§ ·Idear polft!co. 

Nas eleições politicas, o elas· 
sista entre no cenário como cidadão. 
p&m escolher ou :ser escolhido, ór
gão de representação politica. Nas 
eleições d& classe, o classista não 
se á.fasta da. órbita. econômica e 
elege delegados profissionais. All, 
é a. cidadania. quem se a.flrma •. 
Aqui, é e.. profissão quem fa.la, age, 
escolhe, num ex<!rclcio represen
tativo mais de ordem e()Onômica 
do que cívica.. 

Não . há razão, entretanto, na. 
órbita do SUfrágio representativo 
uriiversal, nada. que juStifique e. 
exclusão elas ])rSÇa.s de pret., sol- · 
dados de terrã., dos ares ou IIUI.rl
nhefros, todos cidadãos que são, 
no mais lidfmo dos sentidos. 

v-ao à guerra, sa.cri:flca.ln a vida, 
defendem permanentemente a.s 
fronteiras da. Pátria. e a.s lnstl.
tuições naclona.is, e, entretanto, 

· não têm o dh-eito de voto! E' :ln
concebivel nesta altura da evolu-· 

· çl!.o jurldk:o-socia.l. Enquanto nfi.o 
!ôr, no ll!ÍIXil:!lo poSSivel, unlver
sallza.do o sufrágio, não haverá. le
gitime. representação das mass•s. 

Porque não hã de votar também 
o operárlo ainda nnalfal:feto, mas 
possuidor de sua. carte1rs. de 1den
ti!ica.ção profissional, que lhe á.flr
me um mE;Io de 'rtda. lfcito e produ
tivo? 

O j~elro. rural ou Ul"bano, 
pro:fisionaJmente 1dent!:fica.do, :não 
deveria. ter trancado, diante d~ si, 
as portiiS dos eomlcios polit!cos 
eleitorais, pelo fato do anal!abe-
tisl:no. . 

São elementos elaS massas, cha
máveis ao servlc;o IXlilita.r e que, 
portanto, dever'.am .ser admitidos, 
como elcltores, nas elclções poU-
t!c:a.s. . 
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A 1e1 regula.-is, do modo mais se
guro, o processo · Ue. votação dos 

. a.naltabetos, qualWca.dos profts
siona.llnente. 

· A qnaJtflcação . -~ra.l, seria, 
per!eitaménte, ez-o/!f.cil!, de modo 
que se a.ll.stassem, os solda.dos, nos 
seus próprios QU!L.-téls, e os mari
nheiros, nos arsenais, escolas e 
navios dos seus serviÇoS, e os ope
rários nos próprios núcleos do seu 
trabalho. 

Detxsr-se-ia. a. unl.versall?açáo 
possivel dei _voto, sem a. qual a. 
democracia. à uma ficção irritante. 

A clL"'ll. verificãvel e verWcada. 
na qua.lliicação eleitoral no l3rasll 

é um dos ã.testa.dos do caráter 
irrisório da. democracia.. 

Chega•se à conclusão trlste do 
mito que é o nosso sistema repre
sentativo, dia.nte do quadro demo-: 
gráfico, na.s rela.çães da. popuJa.ção 
'bra.s!leira., comparado com o quo
ciente do ali~~to eleitora.!. 

Os representantes dei povo são 
fictos, porque emanam da. esco
lha do voto de uma flagrante e 
escandalosa. minoria. I . 

o analfabetismo não exclue. o 
bom senso. E' um -defeito social, 
mas, nãO é Um. desviO psicoló· 
g1co. E' um co:nseqiiência. da. im
prevlsão ou da. incuria. do Estado, 
DAo é uma. resu ... "tõnte de culpa. do 
individuo. Pa.ra. todo o cidadão,· 
portanto, vá.ll.do . mentalmente e 
profissiomlllnenre identUicado, o 
sagrado direlto de votar, subslst!n
do a al!a.betiza.ção, . •)n!ca mmte 

-cO!IIO requlsito para ser votado. 
. Podem )!el" arrojadas. de mais, 
sãO justas e lóg!ea.s, porém, essas 

moços-, de tôcls.s. as classes e con
dições socials se acham convoca.-. 
dos para. as !ile!r(l.S, onde cum
prem o mais sagrado dQoS deve-

. res, o do saeriffcio pela detesa. 
da. integridade. e dos ideais da. 
Pátria.. . 
- Se.."ia criminosa. incoerência., na. 
hora. da. vitória. ela l.l.berdade e da. 
democracia., por que êles. se ba.
tera.m, tolhê-loo do ex.!l"cicio dos 
s.tos essericia.ls à garantia e so
brevivênçta. dêsses. i~_." 

Só por este meio teremo.s o 
pronunciamento amplo do povo 
bras:fielro, com o caráter plebls· 
citário qué d~eja. e solenem.en'"ue 
prcmete à Na.ção o ínClito Sr. 
Presidente da. Rep!lblica:. · 

Que esta carta.. · va.lhs como 
uma. $'ilgestão, a. · ser oportunlll
mente àt~---

Confià.do em. que V. Ex." darâ 
a deviela s.tençã.o à. '];lt:esente, 
subscrevo-:me com o ma.ior res
peito e· ádmiração. - Artur. Ne
greiros FalcOO, membro do r:a.s. 
tituto e da. Ordem dos Advoga
dos Brasileiros, Repr~ta.nte da. 
Bahia. na Asselll.bléia. . 'Naciona.l 

---cOllStituinte-· .de .. 19~ a-~o 
da. COlDissão Execut!va. do. P. S. · 
D. da. Bs.hia, cola.bo:"ador do 
"J' orna.I do Comércio", do . Rio, -
!llen:ibro da. AssÓC!ação Comercial, 
<ta. Associação dos· Em:pregMos 
do Coméreio, da. Associação dos 
Funcioná.tios Píiblir.os da Ba.bia. 
e consultor Jurídico da secre
taria do ·Interior e Justiça do Es
tado da. ..B~. 

idéias,. ns.s realidades palpitantes, Devo amde a.crescenta.r s. V. Ex.• que, 
rias exigênclas !nsofismávels da. ·li- a.utoriza.chlmente, declaro que o E=o. 
beral·democra.cia., cuja. sobreVivên- ·Sr. Minlstro da Guerra., campreen
c!a duradoura está a. depender da dendo a. justiça -ela causa. que pleiteio, 
comgem doutr:lná.ria c da. efic!· remeteu ao ·Exmo. Sr. P.!:esiden:ee da 
ênc!a. prãtica. de seus arautos pro- Repúbl.l.ca projeto dispondo sObre a 
fessos, para despojá-la do espírito promoção dos sa:rgentos a. oficial, . o \ 
do regime de simples rótulo, ~u- que, de algum modo, vem demc:m.s-
trido de desmora.llza.das f!çóes. · trar que os mesm.oo têm eapa.c:ida.de 

• · • • • · • • · • · • .. · · • · .. • • • • • · · · • • • • • • • • • pam · atingir a.o ofidalato e podem · 
. ó voto às praçss de pté é, po- per!eita.mente ser cidadão~; brlliSfiei
zêm, um ~ativo patriótico nas · · ros, com o el:et'Cic!o <io direito de 
circllil5tl.ilciss Íl.t".lll.ls, quando · os voto. 
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Consubstanciando tais considera,
-.;f>es, Sr. Presidente, enViarei à. Mesa, 

. oportunamente, certo de que estou 
cumprindo um dever de pa.trtotú>mo, 
a:s emenc!as ·necessárias à. restituição 
do direito de voto aos Sargentos, e 
sua. extensão às praças ee pret ·e aos 
anaMa.betos, POitl.Ue na. sua.· marcha 

· incoereível pa.ra. a. perfeição, a. de
mocracia. não pode ser .·egime de cas
tas ou classes, e no exerc!clo do voto, 
nãe>' deve .haver civil nem militar, 
:rico ou· pobre, branco ou preto, por
que só· se deve cogitar de bra.slleiros 
que amem à sua. .r>á.tria, que se :inte
ressem pelo seu destino, que tenham . 
O· desejo de-vê-la engrandeci-da., e que 
não podem- ser privados, pelo egois
mo mal compreendido dos, legisla do
Tes, da. suprema. aspiração. de todo 
patriota. - sábio ou analfabeto -
que é ao· mesmo tempo o· ma.1or dos 
direitos e dos deveres: a aspiração 
de·. ser, más de · ser real e efetiva
mente, um cidadão, no exercfclo da 
ma1s alta e nobre atribuição da ci
dada.n!a. que é s prática do voto. Eis 
o que tinha. a ~- (Muito· bem; 
muito bem~ O orador é 'Di'Oa'/l"vente 
cumprimentaão.> · 

. O ~- GL!CÉRIO ALVES -. Se
nhor Presidente, peço a. palavra, pela. 
ardem. · · · 

O SR .. PRESIDENTE - Tem e. pa
lavra o nobre Representante: 

O S& .. GL!OltBIO ·ALVES <Pela 
ordem)' (•).- Sr. Presidente, requei
ro a V. Ex". seja. consultada a Casa. 
sObre se corisente em· que seja inserto 
em. ata um voto de louvor à Comissão 
da Constituição pelo zêlc e dedicação 
com que se desempenhou de seu hon
roso .II!a.Pdato. Mmto embOra tenha 
restriçães ao projeto constitucional, 
sobretudo quant:J à. to=s. dé Gover- · 
no, nem por L-.so deixo de récoilhecer 

· o · grande mértto da Comissão, apre
·sentandc, ele àcll:l'do com sea ponto de 
vista. mn- trabalho que honra a cul
tura. do-Parlamento nacional. CMuf- · 
to OOm.) 

O SR. PRESI:ü.I!:NTE - O fitzstre 
. ~presentante Sr. Gl!cérlo Alves soil-

<•! Não !oi reVisto pelo o:adar. 

cita. A Casa a co::lsignaçáo em ata de 
um veto de aplausos e louvor à Co
missão da Constituição pelo notável 
desempenho de sua tarefa. 

· Os Srs. que o aprovam, queiram 
levantar-Se. (Pausa.) 

Está. aprovado. 

O SR. OTAC:tt.!O COSTA - Se• 
nhor· Presidente, peço a palavra pela. 
ore!em. 

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

O SR.. O':rActt.IO GOSTA · <Pel4 
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Re
presentantes: O ilustre Deputado Se· 
nhor Lino _ Machado, aludindo aos 
oradores que falam sem prévia inseri· 
ção, denominou~os de · "para.quedis
tas". Falarei, pela ordem, por alguru!' · 
minutos, Sr. Presidente, porque não 
desejo ser :inscrito entre tais orado
res. <.Riso.) 

Pedi a. palavra para dentro dos pou~ 
cos minutos dos quais posso dispor, 
na forma do regimento, tecer a.Igu• 
mas considerações em torno a um ad
mirável discurso pronuncta.do nesta 
SS$embléia e que por 1sso mesmo ·me
receu Vivos aplausos. 

A questão da autonomia dos mUDl
cipios e ·da discr1mb:là.ção de rendas. 
despertou notório interêsse dos cons
tituintes e da imprensa. O assunto 
foi e continua. sendo a.mpclronente de
batido. ObserVa-se, em verdade, que. 
no Brasil dos nossos dias, há. pelo Mu
mcfpfo, ou seja, pela sua autonomf8, 
aquêle mesmo aprêço que lhe de:ra.n:J: 
os constituintes de 1891, quando no 
art. 68 determinavam aos Estados que 
os organizassem de forma. a. que ela. 
ficasse assegurada em tudo ·quanto 
respeitasse ao seu peculiar 1nterêsse. 

Vitoriosa plenamente s tese da am
::;:la. autonomia. em 46 como em 1891 
e vttariosa a. tese da. melhor dtstrfbu!
c;ão de renda, tenho que estamos ra.
zel:ldo obra do mais profundo senso 
démocrát1co. A Democracia nunca 
perecerá no Bl'as!l enqúan.to tivermos 
uma Coristituição que assegure a in
de~dêncla municipal, que é na ve
lha e Justa. fórmula de Tocquevile, a 
grande fOrça dos povos livres. 

Base do ~do -sóc!8l êle é o 11n1co 
meio de interessar no govêmo um 
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povo inteiro. Célula embrionárie, ele· 
mento fundamental de todos os regi· 
mes livres, fel o mun1c1plo o casulo 
donde se originou a. democra.c1a.. 
· Não ·nos arreceamos da posslbill· 

da.de de cair a democracia em colap
so. enquanto segulrmàs . a . lição dos 
romanos, deixando livre e autônotn.l 
a. vida. admlnlstratlva comuna.!. 

Pelo correr do século XVI ela ser• 
'Vfu, em tôda a. Europa, para. :ampa· 
rar e proteger a sociedade civil sa· 
cudida. }lOr comOÇ6es freqüentes que 
tornavam instável e movecHço o Po· 
der Público. Apreciando êsse fato 
a.Iguem disse que no peciodo ma.ls 
·hostil à. c!villzac;ã.o e à liberdade, roi 
por mé!o da aÇão municipal que nm· 

- bas renasoeram na Europa. 
- Cuidemos, na hora em que o proje· 
to da Constituição ·elaborado ))Or uma 
comlss1Lo de mestres de Direito, va.1 
entrar em Plenárl.o, dessas "min!etu• 
ras da. Pátria", além do mais, porque 
nesta época de agitações ideológicas, 
o mun!cip!o constitUi a. prlmel.r:1. Jl· 
%lha de defesa dos prlnc!p!os cristão 
de nossa formação. 

Agora, Srs. Constituintes, volto ~ 

referir-me ao d!scurso sôbre m:-.téria 
relevante que aqui pronunciou na ::es
são de 3 de ma.io o ilustre Deputado 
pe!o Rio Grande do Sul, Dr. Pedrto 
Vergara. Era preciso q'!le nesta As· 
Sf'.mbléia. Constituinte se levantasse 
uma voz em louvor e aplauso à gra.n· 
de obra rea.liza.da. no Brasil pelo pro· 
fessor autônomo do ensillo prfm!rlo 
particular. 

Os que servem ao Estado poa3Ue:n 
seu estatuto, com suas s:a.ranttas: 
Bss1m os que labutam nas indlls~ 
e no eomél'e!o; mas o professcr J:W'• 
t1cular que ensina· à juventude ... 
prJmeira letras ::tos campos o nos 
sertliea e nos povoados. n1o · pode 
ficar desamp9.1'!1.do, nas aúaa enferml· 

• dl!ides e na sua velblce. 
o professor Prlmár!o-autllnome. 

· J)art!cula.r, foi o pione1l'o d.l. alfabe· 
tisação do Brasil. 

Percarrend.o o Brasil, desde o li· 
tora! até as regiões mà!s recuadas -
M litoral e nos sert6es, ·vamos encon• 
tra.:r em casas part1cula.res o "a.bc" e 
as quatro operaç6es; Poucó letrados 

/ 

mas em todo o caso letrados, êles, 
como· bandeirantes dessa grande ::ru
za..da de a.lfabe~ão, foram a. tOdas 
as direções. Vemo-lo sempre e até 
nossos dias, como o mestre de !azen· 
da, ensinando os filhos dos !azendet
:os e dos agregados de ts.zenda,.rece-

·1iendo exígua retribuiç!!.o e a l\men
td.ção que ela e é computada. no sôldo 
s receber no fim do .més. 

Sou representante do Estado de· 
Santa Catar!na; nasci e Vivi .i::ta. região 
s~rrana. daquele EstaQ.o, zona ·de · 
grandes fazendas, criadora. de gado, 
e posso dar testemunho do que fói a. 
Obra do professor primário na mlnha 
terra, lecionando de casa em casa., de 
!~.zenda. em fazenda, no IntJJé.io-·e·nos 
pmneiros tempos da República. 

E .até hoje, não raro ainda encon~ 
tramos o professor primá.rlo autôno
mo na casa do fazendeiro e dos la
vradores ma!s remedia<los, Ieclonan
dc.-lbes os . filhos, não obstante a 
grande obra de difusão do ens!nt. pú· 
bllco qtre--asslnal~.!l___llJ.suns pe_-riodos 
de govêrno no meu EStãQ<r-~rti
cularmente êstes útl.mos tempos. 

Todavia devemos a.oentua.r que a 
situação do professor pr!Inárlo autO· 
nomo _não é a. mesma em todos os 
Estados. 

Atentemos para. a sue situação, sem 
preJudicar os direltcs e prerrogativas 
do professorado que se organizou nos 
Estados, em virtude da legisls.ção do 
efWno para. o provlinento d&.s escolas 
1sola(!a.s e grupos escolares, fazendo 
previamente os cursos ·complementar 
e normal. Há um plano do Wnistérl-' 
da. Educação sôbie ens1no prlmárl.O 
que está sendo executado e em raz&i> 
dêle foram feitos convênios. 1l:sse pla
n<> estA afeto ao Institutc> Neclon& de 
Estudos Pedagóg1cos. o meu Estado· 
está. crumprlndo · t!eb:lleic.te êsse c:On- · 
vênio. Devemos :reconhecer e procla
mar os direitos hu!o.tism&ve!s do pro
fessor prlmár:lo a.utônOlllo, sem sobre
pO-lo, entretan-to, ao professor de c:ar
ren-a.. nem quanto à aposentadoria., 
vencimentos e acesso a PoStos ma!s 
aí:tos. E' assunto para. . amplo estw!o 
e depender.te de pareoeres de técnteoa 
eom e.certo e com justiça.. 



'-35,~ 

FJnal!zan<io, e nessa mesma ordem de i<léias, quero referir-me à no
tável colabo:reção que a. Imprensa. e o 
Rádio tém. ,tmzldo à obra de rede
mocratlzação do Brasil, acompanha.u
do nes+..e recinto e comentando os de
bates em tôrno dos assuntos const1tu
clonais como êsse de que agora. me 
ocupo, ,sObre a autonomia municipal. 
Ouso, por isso mesmo, sugerir que nos 

, Ana1s da Casa, se reserve lugar de re
levo pará a. inclusão de artigos de 
grande expressão que· sôbre a futura 
Lei Flmàamental venham a. ser di
vulgados pela Imprensa. e ;pelo Rádio 
do Brasil, , 

Sem preferências pessoais, desde 
logo quero referir-me a dois :magcl
floos trabal!ho.s publicados recenre
:inente, sintetizando nos nomes do.s 
seus !lustres autores, as homenagens 
deVides à. valorosa classe dos Jorna
lista.s constituintes. 

São êles os de: Oto Prazeres, ve
lho e prestigioso jornalista., autor ãe 
1m1 adm.lrável artigo "Depoimentos ãe 
valia" e o dé Américo Palhs., tambén:i' 
ilustre e prestigioso homem de 1m
prense. que ainda há pouco.s c!!as pu
blicou um excelf~te ,,comentârio sob 
o titulo "Miniaturas da. Pátria". 

Entrego à. Mesa êsses dois belos ar
tigos e peço a. Vossa Excelência. a. pu
blicação dos mesmos no Diário da As
sembléia, a seguir às modestas con
slde."RÇÕeS que acabo de fazer. 

ll:ra. o que tinha a dizer. (Multo 
bém: Pal17!4S.) ' 

collmliTmos DE JO!UiAIS sônRE = nm
I!Am::NTAL A QUE SE lll!:FZBE, O SR. DEPll'• 
~ADO OTACILlO CO~.\, E:l\1: SEU DlS• 
CUl!SO ,, 

Comenta:ndo o discurso do Se
nhor Otacflio Costa, s6ãr.e a au
tonomia murncipal, o eminente 
jCYNialf.ste e,~ Amerfco 
Palh.a, publiCou na erliçi!.o de 28 ele 
abril, do 'JlTest!gioso matutfno , ca
rioca, "Dl..ãrio Tra'óalkistc:t", o se
guinte artigo, cujo fftu.Zo · é: , "As 
mmiaturas da Pátric:t": 

4 0 grande e palpitante problema 
da rea.billtaçá.o política, econOmica e 
adrn!nlstratlva dOIS munidpios tem si· 

do amplamente debatido na. Const1-
tulnte. Sôbre êle, já :falaram os Se
nhores Boracio La.fer, Go!redo Teles 
e Noveli Jumor. o discurso notável 
dêsse último representante do povo 
:foi por nós comentado destas colu
Illls com os louvores que merecera,m aa 
suas críticas e as suas observações. 

Agora, um outro deputado, o Senhor 
Ota.c!lio Costa, eleito, pelo P. S. D. 
de Santa Catarina, veio. à tribuna da 
Assembléia, tratar do mesmo assun
to P zom a sua autoridade de ant!go 
Prê>.dto do município de Lages no seu 
Estado natal. O deputado catarinense 
seguiu a mesm:ll ordem de idéias dos 
seus colegas. :e msis uma voz que se 

. ergue para estigmatizar OIS erros do 
passado e propugnar uma política lar
ga e construtiva para, os municfp!os 
brasileiros, que devem ser "verdadei
ras minlaturas da Pátria" e não um 
agrupamento de párias abandonados, 
vivendo , por viver, sem recursos !1-
:na.ncelros pa.ra enfrentar os problemas 
locais e sem base e<:onômica para as
segurar a sua prosperidade e o 'bem
estar das súas popUlações. 

A discussão dêsse assunto, levad& a 
efeito, como tem sido, por deputados 
da maioria parlamentar com ap!au
sos calorosos da.s oPosições vem mos
trar ,que a mentalicle.de política. do 
:Srasil evoluiu com a sua nova geração 
de homens públlccxs que se afa.scam 
das vellías intransigências e da, tei
l!losi!ll dos ódios pal:'tidârios para agi
tarem os estudos de problemas nacio
na.ls que exigem a colaboração e a har
monia de estorçcs de todos o.s l>ons 
brasileiros. 

O Sr. Otadllo Costa :focalisou, 
principalmente, no seu discurso, o as
pecto da luta contra o an9.lf81betismo. 
Disse o orador, textualmente: "Ocor
re-me para citar a.t>enas um exemplo 
co:cereto, o probleiila do a.nal!al:>etis
mo, que nos coloca em situação tão 
veJtatórla mesmo eit1 relação a. alguns 
paises do continente. Sem dúVida, foi 
o deslocamento da. solução do proble
IIIB do5 mun1cfp1os para a.s ca.p1ta1s ,o 
principal responsável pelo alto índice 
de iletrados que macula as estatistica.s 
brasileiras. Estou cer"..o de que se o Es
tado, atraVés de órgãos de orientação 
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ou·· de pl&neja.mento proporclona.n.do. 
os recursos neeessá.rl.os, houvesse atrl~ 
buidi>, · exclusivamente =:os mUiili:ipias 
a. solução do problema, o panorama se~ 
r:lá . outro". 

Nessas poucas. paJa.vras, o Sr. óta-

mu,..fl'lpa!s". Cita o exemplo ·dos És
tados Unidos, onde os munidplos gO= de ampla a.utonomis adm!nlstrá
tlva e, dessa decorre o formidável pres
tlg!o e a rl(íueza · preponderante da 
graride república. americana.. 

Os ettes cio passado tlvera.Ín · pe!o 
menos, a 'Vantagem de nos a.!Srta.r ·nos
dias de hoje. A mentalidade contem
porânea . dos nossos homens públi~os. · 
sem dio-J;inção de partidos políticos, vê 
c:ia.ramente a. necessidade de· não re
incidirmos nesses e.-ros e ·de .procurar
mos seguir um camtnbo melhor e 
lilll.is certo, visando a grandeza. da 
nessa. pátria, grandeza que só será uma 
:realldade, quando o nosso povo fôr fe-

. · cillo Costa dem.Dnstrou .a· politica er~ 
ra.da seguida. J:)elos governoo estaduais 
em face da matéria. em f<JCo prolb!n
do materialmente, que os prefeitos mu
nicipais pudessem cuidar da. alfabeti
zação do povo, com a c.."ill:Ção de esco
las e uma justa e honrosa. remune
ção ao pra!essorado. Não é admissf.o 
'Yel, mesmo que .os govêrnos deixem de 
olhar para êsse assunto. como é do seu 
~ver, confiado nas iniciativas partl
CUla.res, que nem sempre aparecem e. 
quando ·surgem, morrem, . dentro de 
pouco tempo, à :falta de estfm.ulo dos 
poderes pllblicos. BaSta citar o exem
Plo da Cruzada N?.clona.l de Educação 
que,. depois: .do muito que têz, sa.1)e 
Deus como, estA com as suas ativida
des· beneméritas paraJisadas: 

. l!z e tiver garantias a.mpla.S e irrevo
gáveis dos seus direitos sociais, as

. seguradir.s por uma poUtica sábia de 
assistêru:la . e de amparo dos g(}

1l: triste, realmente, a. nossa. situação 
perante o mundo. Recentemente tal. 
divulgado um estudo estatístico ·das 
populações analfabetas dé todos os 
paises, 'feito por um técriico britânico, 
e o· Brasll a.pa.reee. tendo apenas abal- · 
xo da sua classlflcação a :República. · 
chinesa. Evidérltemente, depois de tal 
revelação não nos podemos apresen
tar perante as nações clvilisadas, de 
cabeça erguida, como :!>l<melros das 
liberdades hmnanas e como advoga
dos da.. justi~ intel:naclonal, ·sem nos 
sentirmos htmr!lhM!)S e despresti
giadoS. 

o deputado ota.cllio Costa, como· 
os demais que trataram· da. autonomia. 
dos municiplos, bate-se pela distribui
çãO·· mais .justa. da. rlquem entre a 
UniãO, os Estados e os M1Úllclp~os. 

"Scri.a ns verdade • .:.._ di2 ele - bas
tante, que os Mmliclpios sa!ssem da 

·llituaçáo de pen1lria em que vivem pa-
_: ra que todos rà.pldamente adquir!sseiil 

ta.mbém uma consciência mais nítida · 
do ~rio vaaor pclitlco. &veríamos . 
de '.evoluir ..eguramente para uma 
compreensão. também, de que a. felici
dade dos povos não está ns hipertro
fia · de duas ou trls ca.p!tais, em de
trimento da. totalidade dos ·'núcleos 

vêrnoo". 

'---------· . MAIS UM DEI'OI!ItENTO DE VALIA 

. Esi;á em níoda, no · momento; S. 
questão dos Municípios. Todos de-
sejam cuidar e trato.r dessas· "crlan
ças" br9.slle!ras. · A doutrina. exposta 
é verda.d~ e a. tese sustentada_ dlg- ' 
na ·do. mâior apreço. · 

·. Mili.ros'--dos.-.. or$dores, porém, ax
teiani-se demasiado é. :Perdem ·de-~ 
ta o caso bra.sile!Io. ll: preciso descer 
ao :fato: é nei:essãrlo ter beiii presen-
te que não pode haver um ·critério 
geral. para todos ~ Munieip!os crn-
sllelros. . 

Alguns ex:ist.'!m aue são centros de 
primeira ordem. com sedes que hon~ 
ram, com recursos que . somam não . 
poucos milllões d<i cruzefros em ca.da. 
exerclcio.- outrOS: e Dão poucos, ver~ 
da.deiraUlente. nem sede· têm e dão o 
nome pomposo de "'cida.de" s uma · 
centena. de casas •. no meio das qual& 
é fixada a Prefe!túril.. Nem !lá recur
sos e nem · há gente habiJftiufa.. · Fa.l-' 
ta tudo, para um Cbvêmo em mi
niatura, recorda.ndo. ter sidO João Bar
ba.lho quem deu aos Municiplos o ti
tulo tãO simpático de "miniaturas da 
Pitrta" •.. \ 

o C'onstitulnte Otacillo costa. re- . 
pre:;enta.nte de Santa ca~ .. pug-
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nou ,em bom c:11scu1'1ID, em favor do 
Mllnicfpio, sccmpenl:landc.<:. justa cor
rente predomln:mte no momento, pe
!o menos nos corações e nas :lmagi
naçães. Falou de cadeira, porquanto 
exerceu o cargo de Prefeito, por ma.1s 
de ·três quatriên!os, no· Município de 
Lage$. Conhece, portanto, os encar

. gos mUllic!pais ·e sabe quanto as ren
daS locais estão longe de bastar para 
êsses encargos. !'deitas as observa
ções que fêz ê o depoimentO que pres
tou •• 

S~ Ex!·, porém, citou, mais uma 
vez· (digo mais uma vez, porque a ci
taÇão tem partido de muitos Cons
tituintes) o caso dos Municípios nos 
Estados Unidos, a: 1mportâ.I!cla ·que 
gozam e as rendas que desfrutam. 
· . Ora, o fenômeno <digamos. assim) 
munlclpal, nos Estados Unidos, fo! 
bem diverso· do fenômeno· municipal 
no Bn:.sil. :S preciso salientar que ali, 
nos Estados Unidos, a vida econômi
ca, adml.nistra.tiva e palitica começou 

. e desenvolveu-se. com -os grupos-ci-
dades. Os t0'!011Sh.ips eram, fundado9 
Justamente para uma perfeita. inde
Pendência do grupo soc!al em tudÕ. 
Tinham vida próprla. e exclusiva. 

. - Era esta a situação quando as co
lônias. éonqu!.stara.m a independência 
e. não era outra· ou d!.verse. não se 
apresentou no ·momento. em que os 
con.venc!onaís de .:Fila.delfia elabora
ram · a. Constl.tu!.çã.o norte-a.mer!.ca.na. 

Se êstes cànvenc1ona.1s tivessem fei· 
t.o, na. lei bâs!.ca, uma dlscriminação 
de rendas, não poderiam · t!.ra.r dos 
MUnicípios as regai!.a.s que tinhain na 
matéria e . em muitas ·outras. Deixa
ram t'..tdo para as ieis ord.lnãnas, que 
não afastaram os Mun!.cíp1os dessas 
regallas. -

Nós demOs a vinte Estados o cUrei
to de estabelecer sObre os Municípios 
o critério que cada um e&."'!hesse; .6 
·cont!.nuàmos a Incluir na lei bás!.oa, 
a questão d'!l .rendas, de uma manei
ra !igida., sem . cálculos e dados, sem 

. Informações ou estudos, que possam, 
· sequer de longe, demonstrar que as 
: 'l-endas distribuídas estão, tanto quan
to possível, de acOrdo com os encar-

gos atribuídos aos Municípios. :r.ão se 
dist!.nglle um Município de rendas im· 
partantes, de muitos milhões de cru
l!:eb:os, de ·Munfcfo!os que tl!m um or
çamento de 'POUcas dezenas de :mllhs
res de oruzel.ros ... 

Qualquer remédio geral não pode 
servlr para d<Jentes tão diversos ou 
para. aoenças tão diferentes. 

O discurso do Sr. ota.cíl!.o Costa !o!, 
porém, mais um depoimento de vália. 
- Oto Prazeres. 

O SR. DARIO CARDOSO - Sen.nor 
Presidente, peço a palavra, pela. ordem 

O SR. PRESIDENTE - Com a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. DARlO CARDOSO (PeCa OT· 

ctem> - sr; Presidente, na sessão cie 
30 do mês· passado, tive a honra cie 
encaminhar à Mesa deste. .Assemliiét!l. 
requerimento êm que, em nome da 
bancada .do :meu Estado, solicitava do 
Presidente da República. medidas no 
sentido de serem Incentivados os <:r a· 
balhos da. construção da rod?VlD 
Tj:ansbrasilia.na no trecho compreendi-

. do entre as cidades de Anápolis e N!
que!Andia, no Estado de Goiás. 

Ssse requerimento, Sr. Pres1denta· 
que tomou o n~ero 58, não foi tra-· 
zido a exame do plenário e, jâ agora, 

· em razão da nova f-eição que, a psttir · 
de hoj-e, asSUIIliliio nossos trabalhos, 
o seu·. assunto não mais pOderá ser 
ventilado perante os ilustres Reprc· 
sentantes da Nação. · 

Em sendo assim, uso da pa.Íavra pa.Ts 
&ollcitar da V. Ex."', que, independen
temente de ser trazido .a plenârio, ~e
ja . a tiidieação em aprêço encami
nhada ao Chefe do Poder Executivo. 
A matéria. de que trata se reveste da 

· ma.is alta. importãn~. porquanto nin
- gut;m ignora quão cruciante é a Çies

tão dos transportes ·no Brasil •. 
Há poucos dias ouvimos aqui a oa-

. lavra de ilustre Representante do EJ· 
ta.do do Paraná, focallza.ndo o desâni
mo que lavra entre a8 populações l"l 

·rais daquêle Estado, devido à falta de 
'transportes para ·a safra de seus gêne
rcs de p:dmeirs. necessidade. 

·Ainda hoje, deparou-se-me no ":ror
nal do Comércio" um·· telegrama da.· 
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Capital de meu Esta.do, que dá n~ 
do desl!.nlm" também reinsnte entre 
os la. vradores goianos, :pela I!lesma :ra
zãO, ocasionando a !alta ;:!e meios de 
escoamento a retenção de cêrca de 1 
rnflhHn de sa<:os üe a.r:-oz da safra pas
sada.. :!!:' =o que, em tal emergência 
os lavradores se silltazn desa:oirnados e, 
ao invez de aumentar a cultura d.êfise 
·cel'eal, a diminuam, chegando mUitos 
mesmo a abandoná-la.. · 

Sr. Presidente, como tive ocas~ c\ e 
!risaT Illl. justificação do, requerimento 
referido, a rodovia Transbiaslliana., no 
trecho cujos trabalhos já foram mt
ciados, tem cilttraordiná.ria relevâ.no:ta 
pa:a grande parte da população do 
BrssU Central, além de representar 
avantajado passo para a solução do 
t~roblema econômico nacional, pela 
mobilização dos grandes recursõs de 
uma vasta e feracfs.slrria região do País. 
Ao solicitar de V. Ex.", Sr . .E>reside:::t· 
te. o encaminhamento da s.ludida i1l· 
cicaçã.o ao Poder· :E:xecutl.vo, tenno a 
homa de. passar as .suas !Iláos 1lD:l re
c.uerimento a resPeito, subsCrito poi 
todos os rnern.bros da -bancada a que 
pertenço e que a assinaram. 

Requeiro mais a V. Ex." que faça . 
acompanhar a indicação em apréço 
ae uma sugestão, que enVio neste mo-

. menta à Mesa, :portad.ora de um s.pêlo 
ao Poder Executivo no sentido de que. 
simul~eam~nte.com a inte~car~o 
dos trabalhos de abertura da rodov.!c!! 
Transbraslliana. no trecho já referido 
se procure . intensi!ica.r o pi&n:tio do 
trigo na Obapada dos Veadeii-os e no 
:Município de Aná:polls. 

A crise de :falta de trigo, Que ssso. 
berba o Pais, precisa ser resolvida da 
modo radical. As providências, s.Uá.s 
patrióticas. e acerta.lias que vão sendo 
tomadas pelo poder público, visando 
amenizar a situação· atuai, são tOdas 
de emergência; os nossos problern.&S. de · 
base não devei!l entretanto, ser olhs· 
dos com imedis.t!zmo. 

Não basta resolver as d!ticuldaées 
reinantes; é preciso prevenir, tomar 

. medidas :para que, de fut'ürO, nova 
.situação de premência não nos assalte. 
Sr. Presidente, jê. é do conb.;;dmeo.•.o 
de todos que a Chapada dos Veadésros 

é uma das regiões do Pais mais apto
pr:!sdas, pelJl.s suas condiçães agroló
gicas, para o cultivo dêssa grarnmea. 
No altiplano dos Veade!ros, cuja al
titude média. é de 1.600 metros, já vem 
o pequeno lavrador do :meu Estado 
cultivando o trigo hê. l:IlJlill de um sé
culo. Essa lavoura., entretanto, é inte!· 
ramente desprovida de valor econôlm· . 
co, visto como o.la.vra.dor, atirado M 
abandono DO interior do País, nada 
pode prodUZir em quantidades aprecW.. 
ve!s, mesmo porque, se o f!zer, o fruto 
de seu labor se :perderá por !alta. . ae 
escoamento. 

O Sr. Ga1e1Zo ParanlúJs - .E'o.ss:~ 

informar a v. Ex."·que, hê. poucos dias 
esteve nesta Capital o Dr. Luís Godót 
!unc!onâ.rio do Ministério da Agricul· 
tura e exibiu amostras de trigo ortun
das do Muni<:!pio de A.nápolls, ga:ran· 
tinclo-nos que ~s.s são ad· 
miravellnente próprias para a. cull;u..-a 
dêsse cereal, já possUindo o refendo 
M!n!stério lliiQUêle Mutiic!pio lllD ·csm· 
:po de experimentação. 

O SR .. DARIO. CAR!>OSO - Agra. 
deÇo a V. Ex. o esclarecimento. 
• Sr. Presidente, é,. ·:portanto, tndlS 

·-penst.vi!ly que ~ Govê:rno, para. resol?el! 
"" Situação econôriliea:- 'Ila'CWnal, que ~- _ 
preznentfssii!la dê a.Wdlio, sem IIlais 
retardo, às populações rurais, :prOp'l:"• 
cionado-!hes transportes e a~uda fi• 
na.nceirs. para o amanho da terra, No 
concernente ao abastecli:nento do trigo 
DO País, por exemplo, a situação só 
poderá ser ·resolvida se o Govêrno a 
en.'"rentar, dando o seu s=nparo diretv 
aos lavradores. / 

E' llür esse :motivo que eu, .na suges· . 
t-ã<;~ assinada pelos. compallll$os- de 
representação, faço um .à:pêlo veetnen
te ao Govêrno da República, no sen.;. 
tido de que volte as vistas para W 
problema, procurai~do incentivar o 
cultivo d.êase cercl!.l de tão ,marcante 
necass!daàe para o Pais, pelo es"~~ 
cimento, con!OTI!le consta. da mesma. 
de uma coMDia tr!tfcola na Cha:psda 
dos Vea.deiros. Paises que não pos»11~ 
em as nossas condições de solo cultl• 
vam em larga escala o trigo, e dêle 
são exportadores. o Brasil, que dispõe 
de vastas e extenssfss!mas zonas, cu-
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jas terras são Jll"OPiclas à sua. cUltura, 
cm1t1nua, :!ncompreenslvtllmente~ a. ser 
'b:ibutá.rlo dos piúses estrangeiros, no 
tocante ao seu ·Abastecimento dêsse 
gênero allm.entfdo. ·· . 

Tal é, Sr. Presidente, s sugestão que 
c:ncaminho a. V. Ex." socllita.ndo que, 
luntátn.ente com -o requerimento que 
tomou o n.0 58, seja encaminhada. ao 
Poder Executivo. {Muito bem; muito 
bem.. Palmas.> 

. o oraãor envia à Mesa a se·-. 
gUinte: 

INDICAÇÃO 'N.0 112 - 46 

Sugere ~ POél:er Executioo que 
simultiineãm.ente com o acele:ra-
11le11t{) lf,a cOnStrução, ão trecn.o 
.A:nápoU..-NiqueUl:n4i4, d'.a rodovfa 
Traml»'astliana se;a.m postas em 
prática. medidas ·no sentido de ser 
iniciada, em gra.r..a,e escp.la.. o CUl
tivo do trigo na. Clwpa. dos Vea

. Geirós. 

SUGES'r!o .. 

Sugerimos, por intermédio ®. M~ 
da. Assembléia, a.o Poder Executlvo 
que, sumlutâ.nea.mente com o aéeleJ:ã.~ 
mento. da. construção do trecho Aná
polls-Niquelândia., da. rodovia. ~
Jml.SI11ena: jâ suger1Qo no requerimen
.to que to::nou o· número 58, sejam 
pos.ta~; em prástlea. medi1ia.s no sentido 
de se:r iniciada; em ~de escala o 

.cultivo do 'b:igo na Chà.pa.dà. dos-V~ 
defl:os, que-rica. próxima. a.o traçado da 
mezícionada; ·rodovia. e no Mun1cfp1o 
de Allápol!s, já servido pela Estrada. 
de "Ferro de Go1As e oorta.do pelo trs.
çado da mesma rodovia. 

J osr.tJrrcAÇõd"" 
A atual crise da. :falta. do trigo que: 

nas atinge e se esboça. nos próprios 
pa.ises produtores e exportadores dês:.. 
.:;e gêner() de primeira. =s.<dda.de, estâ 
polldo à mostra. à urgência. que temos 
em euide.r, t;em maiS retardo de cul
tivar &!se cere\ll em · amplá. esca.la., 
quando não· para expo:rtã-lo, se:> me
nos pa.:ta. at\lnder aos reclamai< do nos.. 
so consumo. 

Sabido é que as eonQições a.grol6g1-
cas de extensas regiões bra.s11ei.."!r.S são 
:francamente favoráveis à sua. CU!tura 
tanto assfm é, _que i:1l1 outras épocas, 
já. o ProdUZimos em a.vauta.kadas par-· 
:porções. . 

Dentre a.s regiões do pais cuJas ter- · 
1'3$ são propicias .w pl.ant!o dessa·,...-

mínea., ocupa. ·lugar de msrca.da pre
emin~cla. a. Cb.a.na.da. d<l& Veade1ros, 
no Estado ela Go1ãs; 

Além das condições de solo e de cll
zna. serem gra.ndemente !a.-vorâveis ao 
desenvolvimento da planta., o grão ali 
produzido é dos melhores _,do mundo 
em qualidade, con:fonne lá. ·o demon&-
trou a. sua. anállse. .. 

Quanto ao Municfpto de AnápollB, 
o Ministério da Agricultura mantém 
ali· uma. estação experilnental para s 
cUltura. do trigo, cujos trabalhos tem 
sido eoroa.dos de . br!Iba.nte êxito. 
. A pla.nl:cie denominaüa Cha.pa.da 
dos Veade1ros é de tal maneira ex
tenss, qne sõmente ela :poderia abas
tecer os n.ossos mercados dêsse gêne-
ro básico para a a.llmenta.ção !lo povo, 
desde que a. sua cultura se faça. a.li em 
grande escala e· pelos processos técni
cos modernos. 

Não é compreensivel que com a.s 
nQSSS.S lmensurã.veis possibilidades 
agricolas, cOiitinuemos a. ser tributá
rios dos pa.fses estrangel.ros no ccncer
nente ao nosso abastecimento de :trl.
go, Pois possuilnos condições para nos 
tra.nstol'inll.l'lilos dentro de breve !u
:turo em gra.D.aes exportadores dêsse 
produto. 

Devemos en!renta.r nossos proble
mas de bases sem preocutt>ação de 
lmediatistno, mas com os olhos postos 
no porvir. · 

As providências, al1ãs oportunas e 
patrióticas, que estão sendo tomadas 
pelo Govê:mo da República. em relaçãO 
ao assunto, são de em.ergência. e v:tsa.m 

·a. conjurar a. crise reinante. 
E' inailiável, par~m. que se tomem 

providênclass com o objetivo de solu
cionar definitivamente o problema. 
clentro -áo mais bme· espaço de tem--
3lo possfvel, s flm de que dificuldades 
semelhantes à que ora. en:f:renta.mos 
não llOO empolguem novamente. 

Dêsse jaez é a. que sugertmos, por 1sSO 
que o plantio ao trigo em Iarga. cooe.la. 
na. Chapa~ dos Veade1ros nos colocara 
na. plana. dos pa.fse'l grandeS produto
res d3.s melhores ~es ~ ce
real. 

Os E!\tados Unidos ·ptoduzem. o mgo 
em grande escala, apesar de não pas
suirem. condições de solo 1guajs às. 
nossas, po1s a cultum tritfcola exige 
llleS1;e pat; !lrrlga.çli.o a.rti!1c1al. lt!rtle 
:fa.to dei;lcmstra. qllâo 1njustif1câvel e 
que continuenws .a 8er iln);)Or'".adores 
<1ê.sse gênero, qlla.Zldo o poderemos 
produzir em enormes quantidades, 
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sem necess'dsde de ~ a. pro
Cesso& s.rtif1c1B.1s. . 

Para se atingir o escopo v'.sado nes
ta sugestão, lembramos como o pro
cesso mais eficiente e aconselhável o· 
de se estabelecerem, nas regiões apro
priadas, colônlss tritfcolas especlalfzà
das, que constitUirão núcleos dlsseín1-
nadores da cultura do referido cereal. 
em alta. escala, conforme proposição 
do agrônomo Alvaro S!m5es Lopes, es
pecialista no assunto. 

&la das Sessões, em· 29 de maio de 
1946. - Dario Cardoso. - PeiLró Lu
ãovico. - Diógenes Magalh,li,es. - Ga.,. 
.Zeno Paranr..os. - Catado Godói. - r 

. · G'IL~ Xavier. - João à' .4.breu. -
A imprimir. 
· Em tempo: Requeremos sejam o re

querimento n.0 58 e esta sugestão en
caminhados ao Poder Executivo inde• · 
pendentemente de parecer da Comissão 
encarregada do estudo das indicações 
e de serem submetidos a discussão 
perante plenário da ·Assembléia. 
. Sala das Sessões da · Assembléia 
Constituinte, 29 de· ms.!o de 1946. -
Dario. Carài:lso. - Peãro Ludovico. -
::JWgenes Magalhães. - Galena Pa~ 
raimos. - ·João à' Abreu. - Cat.a® 
Godói. -., Guilherme Xmr.er. · · 

O SR. ABELARDO MATA - Se_
nhor ~dente, peço a palavra. pela 
ordem. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.
lavre o :.:1obfe Representante. 

O SR. ABELARDO MATA (pela 
. ordem> . - Sr. Presfdr..n.te, pedi a pa
lavra para ler pequeno artigo estam
pado na "Tribuna", jornal fiumi~ 
nense dlrlgl.do pelo brilha,nte jorna- . 
lista, Sr. Soares da Silva. 

Peo;o a. ate;nção de V. &•. e dos 
·. ser.hores .:aepresentantes, ..-porque se 

trats.. de. jomal absoltr..a.mente inde
pendente e :sem· compromisso com 
quem. quer que seja. Basta ler no· 
:!raltespfclO ão mesmo a seguinte le
genda: "'Ol:i1co jornal fechado pela d1-
tz.ciur& por defender ·a Democra.cla." 

E' do 5eKU!nte teor o artigo a. que 
me ·refiro. · . · . 

•o · atu&I l!tfJn1stro do Tra'lJalho 
é, pcsltivamente, wn homem or1-

ginal._ Enquanto alguns descon
tentes metem-lhe o "pau" peias 
colunas dos jornais, S. Ex". vat 
toca.ndo o bonde calmamente, e, 
o mais curioso é que, ou mal ou 
bem acerta sempre. · · 

Trabalha e não conversa, traça 
seus planos e executa sem ~rdes 
e sem reclame. .'~inda hã. dias le
mos um tópico de wn matutino· 
de Belo Horizonte em que, entre 
outras coisas cl.!z!a. o seguinte: ·. 

Não foi senão um ato de jus
tiça a.o passado do ex-prefeito de 
Belo Horizonte a ~colha de :seu 
nome para enfremiàr e executar 
tão complexa ·e delicada tarefa. 
Os que hoje o· criticam apressa
damente sem conhec!IIiento de 
causa. deviam antes medir a ex- . 
tensão dos· sacrificios que o cargo 
está i.riipon:iÕ-:-:F:m nenhum- outro 
setor da ttdminlstração federal, 

· um homem .de gpvêrno fica tão 
exposto quanto o ministro tto 
Tra.bs.lho às m,Justiças dos julga-. 
mentos li,geiros e apaixonados. 
Daí,·· a· acriÍnonia dos ataques 
que estão tentando incompatibill- -
zar o Sr, otacilio Negrão de . 

·· -Lima.};O~ uma Carta .parcela da .. · 
Classe que lhe tem.-merectdo:taxt" · · 
tas provas dé aprêço, simpatia e:
sol.l.da.rledade. Fiquem. certos; · po • 
rém, os trabalhadores de Minas 
Gerais de que essas injustiças es
tã.o ser.do inspiradas pelo espírito 
da desordem que invadiu certos · 
setores extremados da politica. ·o 
Sr. otacillo Negrão permaneee · 
acjma· de qualquer suspeita da . 
opinião pública, e.. 'prlncipalmen~ . 
te da opinião dos operários. me 
continuará a ·atuar no seu pOsto 
com a elevação e o patriotismo que 
vem :r:na.ntendo até agora., não obs··. 
tante a hostilidade dos que se· dei~ 
::am envenen&r pela." sedu!tãQ de 
1ãeol0g1as ememsdas. A opinião 
mineira co~ ·N. ação do mlnis-

. tro do Trllbalho, porque conhece 
aa s>.:as virtudes civlcas e verifi
c:a que ê1e ~ concll1ando, com 
firmeza e clarividência, os · !.ntE-
rêsses ás defesa. da ordem com as 
.fllSta.s a.spiraçóe:s do proletariado 
brasileirO. . 
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Posl.tivame)lte o homem é o tal. 
E ·n6s o ·achamos original por~ 

quanto nem os seus venc!Jnen~ 
tos recebe, a quantia integral li 
entregue ínensalmente aos seus 
anx!llares para ser distrlbuida. a 
pessca.s necessitf!das. . 

Isto que e ser verdadeiro demo-
crata." · 

O $. ·.TOAO 
Sr .!E'residt!nte; .peço 
ordem. 

AMA,ZON!M) -
a :ps.J.a.vra., pela 

o SR.. PRESII:1ENTE - Tem a 
palavra o nobre Represents.nte. 
. O SR; JOAO AMAZONAS 
<Pela ordem> <"> Sr. Pr-esidente, se~ 
nhores :aepr.esenta.llltes. Venho a· esta. 
tribuna, s. _bem da .verdade, pa;ra. in~ 
fotmfllr à casa. e à Nação que o Ps.r
ti<!o Com'wrlsta do Brasil nada tem. 
a vêr com a. ·recepç&o que está se'lldo 
prepar&da ao Sr. Senador Getúlio 
·v~s. 

·os mátutln-os de hoje õizem que o 
Pa..--tido eomuru,sta. compareceria com 
estandartes . e pa.la.vras _de· _ordem 
àquela manitesta.c;!\o. Fomos ln!or
Inaldos, agora, pelo nobre colega, Se~ 
:ohor Jma-ndir P.!res, de que um a.u- . 
tomóvel, e<i~I1. 1llil grande · dlstico as
sinalllidÓ pelo emblema.· do nosso Par
tido, PerCOrria a. cidade, convid~do 
as JD?ssas pnpula.res a eompaa'IOOer 
s.o desembarque daq\U!le Senador •. 
· Sr; Pri:!ládente; · :cão temDs ~ 
alguma. para. convidar o . povo a par
ticipar dlessa homenagem, pois nem 
sequer sa.'bemos com que pa.rtido estâ 
o .sr. Getúlio V.a.rga.s: se com o P3.l'
tlido Trabalh1sta, se com o Pa.rtido 
~al DemocrMico,. Ambos, aliás, 
oonst!tuem o Govêrino atual, que nãi> 
me.--ece o a.poto .do iPa.Itid.o CCimunis

. ta, pels.s violendas, peis.s arbltra.rie-
da.des pe1:petmdos contra . o nosso 
povo; Gavêrno do ll.ual != parte 
homens como os Sl's •• Neg:rii.o de 
L!ms, Pereira. r,.ira., Mal:ledo Soares, 

· Oliveln. aobriDllo e tantos outro.:s, 
que dev'...a.m, .a. bem da. telicl~e do 
l3ra6!1, ser afa.stadoo dos Cà.Tgos em 
que oo encontram._ . 

Queremos ~tua.r que o Pal!':tido 
Col:ll1lirlBt& do Bra:;ll não a.pola. h9-

. (*) ~ N5.o flll :reVdato pelo (ll'.a.dat'. 

mens, mas atos democráticos do Go
'l'êrno. Jé nos últimos anos da. ad
!IliDist.ra.ção do Sr. -Getúlio Vargas, 
e mesmo lli:ltes, o ~a.rtido Comunis
ta, ainda .na. ileg.alida.de e, depois, 

· ne "légalldllde, soube a.pol.a.T aquêles 
!'lotos. que 1eva.ra.m o Bmsil à guerra 
contra o nazismo e, ms.iÍ; tarde os 
que perm!tta.m crescen<tem=te a. u
berdaM · plllr3 o povo do Bra.sl.l.. 

Repito que <> nosso ·Partido não 
apole homeJlS: apola. a democracta, 
qualquer que seja aquêle que a exe- ·. 
cute 

A ·bem da. verdade, Sr. · PreSidente, 
dentmcio tão b!Wta. manobr& politica 
envolvendo o · Partido Comllili5ta., o 
qual mobiliza centenas e cen<tena.s 
de milhares de pessoas, q1re, com 
~da. a sincerld.a.de, emprestam apoio 
à nos5a. orga.n!za.ç!l.o polftica.. <Muito 
bem. Pal17UIS .) 

O SR. CARLOS M..>UUG'Rl!:T·" 
· - Sr. Presidente, peço a. pa.la.vra., 

pela. ardem. 

O SR. l':RESIDENTE Tem a 
pa.lavra· o nobre Repre!enta.nte. 

O SR. CARLOS MAR!G'Rl!:T·A. 
C*) Pela ordem) - Sr. Presidente, 
por mais que doa;--a. voz de 1llil co

. munlsta, deve ser ouvida., principal~ 

mente· quarid-o se trata da. defesa. da. 
démocra.cia., da. justiça e da. verdade. 

E é especia.lmente da. justiça. que 
desejo fala.r. NJnguém ma.is do que . 
os comunl.stas, .. em tôdas as a.tivida.~ 

des e pronunciamentos, procura. fa.lar 
a. linguagem clara. que interessa. ao 
povo, prêgmdo .a paz, a. ordem, a. 
tranqillJ.i<iade. · 

_,· N'este momento, de grande relevân
cia pa.ra. a. Pá.trie., vemos autoridad-es 
policiais, .que não estão à altlll'a da. 
épóca. -atual, lnfr!nglndo . ·a ordem, 
a. ps.z e s. tranqilllidade, como fazem .. 
os Srs. Perelrs. Llr.., Negrão de Lima. 

·e o próprio Ex:mo. Sr.· lWiústro da. 
Justiça.. Essas inter!erlmclas, pre
judicla.l.s à ardem e · à. paz do-l3ra.s11, 
pralongam~e. atingindo as próprias 
!Orças a.rm.a.das, se não em seu oon
jl!:t<to. pelo menos nos elementos !as-

(*) N!\o foi revisto. pelo orador. 



clstas, ainda. Jll"epondl!ra.ntes en:i sua 
4.ireção. 

Desejo apresentar .aqui fa.tos de 
suma. gra.Vida.de, revela.n<io s.té onnil 
tais autoridades, inclusive do nosso 
exército, qua sempre foi democrátiCo, 
estão exorbitando de seus podl!res. 
Quero ainda l"efe:rir~m, &o coinício 
que l:lOSSO Pa..'"tido . procu.'"lU's. rea112:sr 
a. 1 de .maio · em Mato Grosso, para 
mostrar que medldss policiais, medi-. 
dss faselsta.s, procura.nc;lo lmpedlr o 
livre· exercício . do direito de reunião, 
são adotadas, não sõmente na. Ca.pi~ 

tal da Reptilblica, mas em todo o 
Pais. 

' ED:l Campo Grande, vimos ess113 
IU1bftra.riedades. · 

. o Exmo. Juil!: <ie ·Direito Ernesto 
Borges ha.vis. deferido pedido ~ luz., 
beas-corpu.a do Partido Co.mnnists., 
em Ms.to Gro&SO, a fim ·de s.s autOri
dades . policia:ls se expl.l.c&rem a. res
peito de· um oomicio qu~ fora per
mitido e, logo depois prOibido, Gob 
pretextos falsos, que dizem bem <lo 
estofo dêsseS; elementos ainda.· 1ntil
tra.tl.<ls em. cargos de r!!SJ)OIISlll'bllidade. 

Quero t:bsma:r s. atenç§.o dos Srs. 
Representantes ·!)Sr!l. a. .informa.ção 
fornecida. pela. Delegacia EsPtldàl de 
Mato Grosso, vasa.ds. · nos segumtes 
têrmos: 

"Polícls. Civil do Estado de 
Ua.to Grosso. Delega.eiP. ESpe
cial do Sul. N. 0 83~46. Campo 
Gra.nde, 1 de maio de 194tt l!:s· 
celenti!>simo Sr. Dr. .7ulz. cie Di
reito da. 2. • Vare. Crimilia.l. 
Em resposta. ao vosso pedido de 
l.nforma.ç6es u. • 5&-46, cle&t.e. data, 
tenho o prazer de mf'<lllllll.r o se
RUinte: De rato, esta. Delegacia 
~illl deferiu, em 25 iie abril 
de 1948, o reqUerim1lllto a.preseu
tado pelo Com:it~ Es-'..adual <lo 
Partido Comunista do BrssU, o 
qual requeria permissAo para :r.e
var a. efeito, (11a. 1 c!e maio, · 4êsta 

· a.no. na. Praça da Liberdsd.e, um 
Comic!o ele ca.riter polltico. Pos
terlormel:le, entret&;nto, · em ~ 
tude do Of1el.o Reservado·· m'il:ne

. ro 64-B. 2.• Seç!o ·do sr. co-: 

mandi.nte da. P.egi§.o :Mllita.r, e 
te.'l,egrama do Sr. Ol:!efe de Po
liciã (cUja. cópia. segue anexo>, 
esta. Delegac!a EspeCial susPen
deu . imediatamente, a reteric!e. 
a.utoriza.ção, tomando todas e.s 
providências, imec:lls.tas e enérgi
cas, que o caso requer. . !!: o que 

. me cumpre m!armar, a.catando 
o vosso pedido . de irifOI'IIl!IÇ!to. · 
Reitero a V. Ex:;• os meus pr~ 
testas de alta estima e distlntá. 
con.sideração. - . HeUotar Serra. 
Delegado Especia.l; · · 

Em seguida, o telegrama, ; que se 
refere a. Ül!QT!IIa çio que aca.be1 de 
ler: 

"Delegaclà. Especial. do SUl • 
. Campo .Grande; .Sr.· Delegado de 
Policia. - Campo Grande -· Mato 
Grosso - N.0 120 de !-5-46. Acôrdo · recomendação · Senhor Inter-
ventor =tde_Decre~ Excfa.. Se~ 
nhor Presidente da iiblica, Te~ 
comenda vossas enérgtca.s provt
~clas .. sentklo impedir qualQuer 
manifestação_ pllbl1ca;, 

.. ora, ar. Presidente, o G<ivêr.úo nAo 
· baixou decreto algum proibindo a I!- • 

vre Jllallifesta.ção do pensi'mento, nem 
o dlreito de os Part1d.os se mMlfeata-
rem·~te. . 

uma. autoridade ~. :d~ ácõi~iõ-::
com o Ccmando da Regtão Mlll.tar, 
se atnbui a. faculdade de avisar a. uma 

· organização, como- O. Partido CQmnn1s
ta. reg:lstra.da legalmente, que não per
lllite o coo:Jfclo. E c fez de forma cs.
pctosa., pois, não podendo enfrentar 
de outra maneira a situação exlste:l
te no Brasil, nem auprtmir, de fe.to, 
as conqufstas democráticas sJcs.nçsc!as · 
pelo povo, se vale dessa.o; medidas, 
contra as qua1s protesta.I!:las, chaman
do a e.~ção dos Sra. RePl'ese!ltantes, 
e daqueles que a!nda. ~ pele. Jus· 
t1ça. E' a nossa própria jUst1ça que 
est.á. sendo ferida com a · interferên.cJa. 
de a.utm1dll.des fascistas mWta.res; é o 
sagrado !nstituto do· habeas~ 
preJud!CQdo por intervenções a.ntl-de
mocrâtlc:as. E não são fa.tos iso!aêos, 
porque, ainda l:!á pouco, no Estado do 
l'a.râ, o C()ITI ando da. Reg1lo MW.ts.r 
El:l';1ava ofldo aos Sindicatos· Pldglndo 
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que · se pronunCiassem a respeito ,do 
d!reito de greve; . 
• Sr. PreSidente, as autoridades mru
tare.s, sejam quais forem· os postos 

· que ocupem, não poderão, sob pena. 
de atlng1r a democracia, interferir 
nas ()l'g'8.1llzações oper"..ria.s, cem o evi
dente objetivo de exercer coação, obri
gando-as a ballmr a cabeça ou ceder 
ao .que pretendem. 

No momento em que nos dedicamos, 
nesta Assembléia, ao intenso trabalho 
de elaboração da Carta. Constitucional 
que há de mrí.rcar 'novos rumos à li
berdade, não podemoo ficar indife
rentes, :Insensíveis aos atos de tro
pelia, de intromissão. indébita, de abu
sos de poder, de invasão das :própnas 
admiD1strações civis -~ autoridades . 
milltares, ·e porque com isso a própria. 
democracla est4 per.!gando. UJ;ge com

-batermos tOdás essas medidas arbitrá~ 
rias, todos êsse processos que não :1os 
podem conduzir para a .. demOCl'acia, 
nem para o progresso. 

Era · o que tinha a ·dizer. <Multo 
bem, muito õem. Palmas.> 

O SR. CAFS: FILHO - Sr. Pre
Pres1dente, :peço a palavra, pela ordem.. 

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

O SR. QAFE• FILE:O <Pela. 01'!Zem) 
<•> - Sr. Presidente, o nobre cole
ga Deputado Pllilio ::sa.rreto, homem 
de imprensa e uma dss mais õrilllan
tes f~a.s desta, A6Belnblé1a... · 

O Sr. Plinlo Bá:Treto - Obrigado a. 
v. Ex.•. 

O SR. ~· F.ILKO - .,. • dias 
atrás, apresentou a V. Ex.'" e à casa. 
seu protesto veemente contra a de
tenção Uegsl de um Jornalista de São 

·PaUlo. Hoje eu que fiz mlnbs. vida 
no jonial,. transmito também, à Na
ção, desta tribUDa, que é a do povo 
re<:Js.msção vibrante contra ss v1olên~ 
c1ns da Policla. do Distrito Federal, ns 
pessc;a. cie um representante do ves~ 
pertlno "O Globo", Sr. Carlos ~~ 
te que, no exercício da espinhosa pro
fissão, iol detido dum.n.te os aconte
cl.mentas . .às.Dgrentos -do Largo da. ea,.. 
rioca. E não apenas detido, msa bAr· 

<•> Não fol reV'.ato pelo orador. 

bara e estilpldame-nte espancado nos 
corredores da Policia Central. 

O relato que a vitlma !az ao pró
prio jornal em que· trabalha e a conta. 
do qual trabalhava no :nomento ds. 
prisão, é uma dessas páglnas impres
sionantes que definem ums situação. 
Não pode a ocorrência passar em si
lêncio, precisando que se ouça. o cla
mor daqueles que, tendo, do mesmo 
modo, labutado ns iinprensa, escollli
dos·pelo povo para seus delegados na 
Assembléia Nac!onà.l Constituinte, 
s.q1l1 devem verberar os excessos e 
êrros que pratiquem as autoridade:s. 
~o que a. ?olí<:ia do Distrito Fe

deral, não quer arrolar Ca.tlos Duarte 
entre oe elementos agitadores ou per.. 
turbadores da ordem públlca. 

o profissional da :lm,pre:n.sa.., que se 
encontrava no 'local dos acontecimen
tos .no exe:rclcio ds profissão, lnter
pelado pela' polida, provou sua iden
tidade; exlbiu sua. carte!rs de Jorna
lista, tomou eVidente que ali estava a 
trabalho do seu jornal. · 

Pois bem, ape&s:r disso, Sr. Pres1~ 

dente, êsse moc;o foi aga.rrado, jogado 
num carro forte e condUZido à Po
licia Central, sendo ali esbofeteado e 
espancado, como tantos outros • 

P.recl.:;amos,.ab'avés do protesto, nes.; 
ts tribuna, fazer com que· a.s -autori
dades se l!mitem sos processos da lel 
na repressão aos movimentos subver
sivos, se é que consideraram •mee~ 

t!ngs" como o do Largo da ca.rioP..a 
mo'Vim.ento subversivo. 

-E' preciso, Sr. Presidente, que ôa 
métodos policiais sejam pelo menos 
humanos, porque o que vem relatado 
no depoimento a. ql!e me refiro é uma 
~Wdsde, Sr. Presidente, tanto mais 
à'!)S. vorante quando ve:rlfics.mos quan
to ocorreu ns Capital ds ReP\lbllca.. 

Se êsses procesáos, se essas violên· 
c!as, tivessem tido lugar ·no lnterior 
do :BrasU, em municiplo dominado 
apenas pela. vontade deaabusads de 
um chef~te de sertão, ainda se com
preenderia. :Mas, tristemente averi
guamos; isso se passou aqui, na cl
dade mais culta do BrasU. :s:sses pro
cessos, êsses costumes, nAo pod.ein per~ 
slstir. Do contrário, em vez de re
pres.sl.o ,te:-emos a própria polfcia. aen
do -agente da desordem. Dal, a des~ 



·-44-

crença na lei, o de&prestigio da auto- O Sr. Decdoro de Men&aw;a 
Tiãaàe. Autoridade que espa~ Se., A-presen.tei essa. eme:aàa, que, in:!e- · 
nhor. Preaidente, tor:ca-se · indigna !1Zmente, foi prejU4:!ca.da. na votação 

· óiante do próprio espancado, enqua:tl.- geral. Mas declaro a v. Ex..,. - e 
to-eleva a êste. · . oonto, allás,1com. o seu apoio. valioso 

o Sr. Plinio Barreto - Apoiadfs- - que a repetirei ·no plenário. . . ... . ... 

simo. O SR. ~ MO'UBA -Muito 
O SR.. CAFE' PlLHO - Sr. Fre- obrig.ado a V. Elt.,•. 

sidente, a trtbu:.as. é o meio de que .Ainda hcje, sr. Presidente. lendo 
nós podemoo utillzar para.. fazer · ou- os· Ill8tut'inos, veri!iquei que a l:ngle.-
v:ida a nossa v02:. . terra, Pais trndiocione.lista., onde exls-

Estamos no d1e. da votação, em Pr1- te um. go-vêmo JllO'llé.rqui<:G, onlie, so 
metro tUl'llo, do projeto da Constit111- lsdo do povo, e;Jdstem os Lords, onde 
çã.o da _República e não será possí~el Dá els.sses, onde ~ -preconceitos -
que ~os, a!Dda daqu! po~ dian- ~··u•~""' .. ,,..;. o.....;n In •nA-- . V,_.....,....,_,, .....-, que essa m...,..... -
te, estar todos ,os dias, nós, Depu.........,.,. glaterra uaba. de womUJgar 1lllla J.e- · 
:independentes, e. clllma.r, a. pedlr ao gl.slação do ensino em que estatui, 
Govêrno, medidas q;ue corrijam óesa-. preclpmJtlente, ·.a. sua gratul.da.de em 
cêrtos adml:Dlstrativos e comesinhas tocios os graus, até _o pre-un.t:versi.., 
:rnedi'das de garantia à. liberdade hu- tá,rio. . · 
:mana. E não se compreende, ·de fs.to, se~ 

·O Sr. Plínio Ba.rreto -·E à. digni- Dllor :!:>residente, que se institua úm. 
dade ·hnm~ma. · · uglme d"..mocrá.ti~, seDl se confem 

o SR. CAF.E'' l".!LE:O - E' êste, acs .ind:l'!ddluos as !XlesJ1185 oportUDl
Sr. Presidente, o protesto de . minha da.des lla"-vida.-.-...Qae...mxporte. ai:~ 
banCada. (Mui.to bem; muito bem. que tocoos sã.O ·iguais perante a lel, 
Pa'lmas.) se nâCJ _disp6em dos. mesm.os meios 

· Para- o êXito na vlda? Essa s.firnul.-
. -O SR. •. GETOUO :M:O~ ~ Se- ç§.o de igU!\lda.cie .será _apenas um eu-
llhár Presidente,· pego a palavra-, I>ela fem!&JXlQ, umà. 11top!a., )lão teri ja-
orde:m. maiS ree.lidade objetiva e prática. no 

o SR.. ~- 'l'em a 1m- :r~. · 
~vza o nobre Representante. Por 13SS9o ra.zão, Sr. Presidente, pre-

0 SR. GETVL!O MO'Oi'EM.: <Pela ~-tendo; oportune.rnell.te-,-renoval'·-a~~. 
O!iJeJTt) (") _ Com a. . devi&. 'VêrJa téria., ms.s, desde lã, sa.llenfi? _ti meu--

' pesar 110r não· ter a CO'IZllssão Pt>ns-' 
!alare! da baneaãa. , 'ti~o'tl11.1 da® ·a. ~vida. relevância a 

:Sr. Presidente, qualldo ~ tl'a.ba-- esta, lllli.térta: 
!ho.s da SUbcomissli.o ·de FaJ7'1 __ g., E:iu.- 0 s~ Miguel Co-.ao - :S: de lani.en-
cação e CUltUra, tive oportur.úàade tar · 
de ot~ modesta. · sugestã.o, ~l:- • 
!llt;ermédio dJJ lmlliatlte relatar d3- o SR. GE'l'OLIO MOURA - ·.E 
~le õrg§o, Sr. 'Oell~ Atallba. de la!nenta.r, cUz Y. EL.,. muitQ bem, 
Nogueira, e relativa à. gratul<:W.de_ do porque, Sr. ~dente, .a. clrctnlstAn· 
ensinO em todos os sraus, quando lni- c1a de álgtins alu.nos 'pobres· -canse· 
n1Btrado r;.os eatabelec:imento ofictll1s ~ com esfôrço, o ensino secun-
da O'll!Ao, dÕ Estado e ® Mun!ciJ;>iO. dárfo G 6uper'..or, ~tu! me:l:'e. es:-

Oot:l pezw-, Sr. Presfdente. verl- ceção à regra geral e Dl-o aerve, de 
fico· que ess&· :matériA, qM julgo !un- neAlh.Uln :modo, para inffrma1' a capa-· 
damental a qtÍ&lque: :regU:ne demo- · cidade dos denuds. 
ént!co, .não mereceu o e.poio da ~- Deseio - e acredito qu.e a lJrópr1e. 
zmssfo Constitucional, n§.o !igUrah- AsSembléJs., este.rá com'go, pol'QJie 8Q.U1 
do, por taso, no NSPeotl.v.vprojeto~ todos os dia& se fllls. que 'V!mllS ela• 

borar 1.litlB. constftu!çio crem~ 
(•) . NAo foi rev1&to pelo -ora®r. - af2nna:r que nao pode l:laver de-
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::nocracia. onde os alunos pobres n§.o 
d1sponha.m de meios para. frequenta\" 
cursos secund.á.rios e, também, as es-. 

· colas superiores. Por .Isso mesmo, lem
brei; i:!squela ocasião, que estabeleci
mentos off.clais, da. União, Estados e 

· Mun!clpios, dariam gratuidade a .to
dos os alunos pobres e, ainda, que o 
poder público estaria na obrlga.ção de 
subvencionar, progressivamente, . esta
belecimentos pa.rticul.ilres para que 
houvesse o maior número possivel de 
matrículas em favor dos slunos des
prpv!dos de recursos e que têm, en
tretanto, Q mesmo direito daqueles que· 
possuem riqueza, a· fim de apr!lnora.r 
o espírito. . · Sr. Presidente, slillentando o. mep. 
pesar, -nesta hora, :Qillho em destaque 
a atitude da Inglaterra, que procurou, 
neste instante conturbado, do mundo, 
dàr êste exemplo às demoCrs.cia.s, ofe
recendo as mesmas oportunidades pa.-

. ra todos, sem · consideração de clas
se. de riqueza, de côr e de preconcei
tos, que não pode haver num regime 
democrá.tico. . . 

·Era. o que tinha a dizer <Muito bem; 
m'Uito bem. Palmas) · 

O SR. .FERNAII."DES -·'I'Et.ES -
sr. Presidente, peçó a: pala.yra, pela 

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

. O SR. FERNANDES TELES (pela 
ordem) _; sr.· -Presidente, senhores 
~presentan~.~~OOmos®Omw 

Médico Ceare:ose s. C!lrls. do teOr se-
guinte: c 

"Em data de 25 de abrll p.p., 
por intermédio do inte.--ventor Pe
dro Firmeza, <'!! méálcos do cen
tro Médico cearense d1r1g1ram um 
m&nor!al ao sr. Persl.dente da 
República, e. cujQ cópia jUnto re-
metell;.oli. · 

o Centro Uéd1co Cea.P..nse, cuja 
presidência tenho a honra . c1e 
•ocupar, deliberou que a referida 
ezposlçlo f~ encamftlba4e tam
bém ao d!sno ~tante do 
povc cearen~e que 6 V. S., m cer
teza ds que o Ilustre ccntent.neo , . 

pugxm.r!a., por todos os meios a.o 
seu alcance, para que a. a.ngustio
sa. situação que ora atravessamos, 
fôsse sdequadam:ente solucionada 
pelas altas autoridades da ~pú.' 
bl!ca. 

E, no caso particular de v. s~ 
nosso brilhante colega e· . antigo 
consócio, o apêlo que ora fazemos 
se torna mais veemente, de vez 
que V.' ·s., como nós ontros, sen
te, em tôda a sua. Plenitude, a 
gravidade dos problemas médlco
socia.is, que na hora. presente afli
ge o nosso 'povo.· Atenciosamente. 
Aãerbal de Paula Sale$; Presiden
te. 

Realmente, sentimos, como êles do 
Centro Médico Cearense, em tôd:l 

· suá plenitude, a gravidade dos p::-obl~
mas médico-sociais que, na hora pre
sente, a.fl!gem o · povo cearense, o 
povo do nordeste, quiçá a Illl1.iorla do 
povo brasileiro . · 

Talvez mais do que a.quêle brilhan
te corpo de pl:ofissionais da. melhor 
competência e de prom.!ssora.s quali
dades, usando do qualificativo .que 
lhes ·deu, com muita justiça., o culto 
presidente atual do Centro Méqtro 
Céa.ren.se, Dr. Aderba.l de Paula Sa
les, que, além de renomado cl1nico. é 
grande estudioso· das noSsa.s questões 
sociais. Sentimos~ Sr. Presidente, 
com maior intensidade "a angustian
te situação que atravessamos, . e a 
razão de ·ser, se outros m.otivos não 

· mllitassem em nosso favor, bastaria 
deixar que já lá se vão quase três dé
cadas de diuturno lldar profissi=: ao 
contato direto com a sofredora.· gente 
sertanéja e de mais de seis anos na 
dire'ÇãG ele tiDl8 das quatro un1dacles 
de assistência. hospitalar no Es.tado 
do ceará .- o E:ospltal de S. F:-an
eiseo de Assis, de Cra.to - que ~ de 
uma pobreza talvez. mstor do ql!e a 
do mais pobre franctllcll!lo, locaUs~ do 

·em parte '-e um prédio a.IItiquado e 
eed!do, a titulo precâr!o, P'J1" uma as
SOc!aç§.o religi~JS:~, também paupérri
ma, com má adaptação, em sincronia 
com suu defici'.mtes instalaç6es e fa
lho eqUipamento, e meJs do que isto, 
Sr. Presidente, dlap:mdo a.penas de 
20 leitos pa.""& atender a. uma. regl!io 
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e melhoria: do paórão:de SSJide da·eo-. 
letivldade, 

.!l..sslm; p:Or 1nt!!rtnM!h dô ~ntro 
Mélllco . Ceàrettse ::- · org!!o lid1mo • àB 
classe m~ .do cea.m:- ~resolverà.m;. 
com.· s; p::eserite e'lqlOSição; Vir à- ~,. 
sença: dé V; Bx.a soliCitar a.co~ 
ra~ão dos· .. altos poderes da. Repúllllca. 
para. os gr~ves e inl!.óiã.:veis problems.s 
médlc~soclai!;.com·c~;!ue- se defronta a·. 
coletividade·.®: nosSa. terra •. 



Nô .éiüe d!Z reiPeito às_ eotid:!ções de 
:Foftáleza, nevemos assln!l-1ru" . :;ue de 
1892 para cs a. tendência da mcr..s.l!~ 
Ude ~ eu.Ja.s taxas são bastanté 
ele-va.ãas, tem S1dõ éstaciónArla, apre~ 
sentsndo t.t.ma. ou outra oscilação -aeen-

.. tuacia. Ê D.ll =cl!a da mortalidade 
geral, . ;io~os anos lf#ieeiS. como Os 
de 1&1'1; 1901, l!U5, 1916,. 1.920, ).933 e 
1943, em que a mortaliqade u1trapás- · 
sou <ie mUito a natalidade. com ex
ceção. a.penàS dos à.t;o5 de 1!)2Õ_ é lll18, 
em. que a.s dua5 cifras quase se eq1Ji-

. pa;nt~:n; Fi:i:ram inôs <:rltieO.S Pã,:iii. 
a :riO:isa. ca.PJ,tâl, cj:uirido a .S&ã reali
zou verdádéi:i'ii.S devastaÇões . aS.Sü;. 
Ii:iliiãô cai:ãter ae hãgero so:C141 àtra.'" 
vêi c!. e séu ti:ãgico éortej d à é rill.séifà. 
fome e epldemla&. 

A mortins.ta.l!-da.de · tam:bfun tem--se 
IrulStra.do e.ssustaliorà; . denmwiando 
péssimas condl.ções hlgiêz:!.l.cas e eco
n6mieo-sociais. Esse fenômenc . se 
B<:eUtu.ou ptinclpal!nen~ d~. _i~ ~ 
esta parte. Identicc fato nota-se em 
relllçã' às doenças ~ílsin!ssíiei$; que 
tiveram· 05 ·· Séitl . mára~ côi!!l.cleri.tes 
nd llerlóao àe 1Íl30 a: 1~: BS.i:tit.ram, . 
depoiS, no itti!J:tilúl!nia 19®~ 1944, pa.-m . 
riovam~zite sii?lirém eíri i945; .NeStá 

. ii:iipdftii.ntk tU\Íi'!cS. da nossa. bitidemo
gmtià. m:~ especiill destâqué a pS;
Ptil re~ta.do pela tubéircttlose, as 
febt-ls tlfoideS.; as ~ a: dlf~. 
rli e' ss Rftpe8, .AS 1ebres' t!Í'óideã tt;.;· 

.. • veram ·mn Ci>e!rcerite ae 14~ .:...: 2-I,'T ;_ · 
. e; :1:-4;4 respectháiírente, em 1942, 1943, 

::.M4'.; A tubeieul<íse também tem i.tms 
~tüs.dâ ten.i:Iê:ilcla a Sub~. a;presen" ' 
tari<lo coet!clcilte.s entre 200 e 300 · ó!:l!tos 
por lOlt ooo JJa.bit!intes e maltas vêzes 
acima de SOO. 

A mOrtalidade 1n1antU pelO quadro 
siarina:nté oom qué'se aprêsentá., equi
parando-tt.óii aos grUpamentos ti.U:!n.s,;. 
llOS de main baixo :l!vel de vida, :recla· 
mil. S(;~ettl.® Umll. espee1al atenção. 
cam exceÇ4o Cio. &no <iG ·1~41; etn que- o 
.ooeficlellté esteve aba.b:o de '20f.l, nos 
~emais WJ.OS ascendeu sempre ac:!m3. 
<lessa . cltra., a :m&lor psrte das veZM 
acereandO-se de 300 e em- eer.as oea
s!Oes mesmo, ae!ma de 300 ób:.tols de 
cr'..znÇM de O e 1 ano para cada m.ti 
lls.Bddos v.lvoo. SAo eoefintentes que 
na sua. etoquente brt1tal1c1B4e _bem te· 

tratam Q'·dfama.· em que está merg-U
lháii!' a ·liitAncfil· do Ceará , 

t:ssés fellôtrtenos, que sM os bá.&tc'oo, 
detnori.stram sobeJamente as péssllnas 
cõhdii;ões · ssnitâtias e econôinico-soci
a.i.s desta região, to'rna:ildo urgente o 
e. taque siztéioãtico às suas ealiSSB, por 
meto de :ned!das adequadas. · 
. Em relação ao Interior, podemos as
silla.la.Í' a exL'i;ênda. de lO Postos de 
:elgiene, localizados nas cld!l.des de 
Sobral, Redenção, Batnrlté, Qu!xa~. 
M(!m'Qaça., Juazeiro; .A:ra.caU. Russas, 
P11e0tf e Orato, sendo <iúe os do!s (2) 
últtinàs ·São espee!all%aClos pa.?S. eolll
bate S. bOUba. e 11() tm<:oma., respectiva
mente; POde-se·ati:rma;r que em reali
da.de os mesmos têm SUlj. ação absolu
tli!Ilente • restrita à área. das respecti
va.s sedés, deiXando a.ssUn, pela atitu
de estática. adotada; de serem em ligor. 
os órgãos· cUstritais crlados pelo es
pírito em que estâ moldada a organi
zação sanitá.ria: cea.:rense. 

.Assim, das ~setenta e nove (79) sedes 
znunicipais, sômente dez {lO) possuem 
'UllidSdés sariitârtas, 1sso sem ~ no 
groSso da.s popilla.çõés ·. rurais, · ou se
Jam aproxtmada.l:nente dois milllões de · 
.indivíduos moradores de · pequenas lo
celidades, sítios ou fa.zenda.s, que ja
zem ·completamente dess sslstidos de 
~r eu!dad<>S médicos. 

Necessãrto se ta:t ~ que 88 
condiçóei3 d&ses chamados serviço:~· do 
lntértor · são as nuds precárls.s possl
ve!s. Contando' com ma.teri8.I deficien
ti:ssimo e pessoal !nsuflciente e lrri
Wrtámente remUnerado; suas s.tiVida
des se encon.tra!n · m'IIito longe· do nivel 
qae seria' de desejar, Razões essas que 
também ímposslb!Iits.m. que êsse pes
soaJ. seja. tecnl.camente ~-e de<U~ 

-caclo a.presentsndc po:rtlmto o rf!lldi
. mento fD!lmo, seja; qusa!te.tivo .ou 

quantitativo, de todos conbecldo. 
Pa."!!. ~ ter lX!elhor lmpressáo dO 

ro!ume da:> atf'l'idsdes samtãrias do. 
!nterlor, basta referir .as cltrBS ccr~ 

.respondentes a. 1944,. .re~tiw.s às ativi~ 
•d.ades de todos os Postos de metene 
nos aspectos prin:Jac'a's de·. sa1ide pd~ 
blica. Durante êsse cno fo= re~l!za.
dos 8.95!i eXSJ!les de lá.bors.tório e eon
fhmados 2. 716 ca.sos. de doenças tmns
misSiveit. Fo:al:li ma.trtc'lllados e V-a· 
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tados L557 boubáticos e 1.014 casos 
de sifills e outras moléstias Vei:.éreas. . 
Foram reali:?Ja.das 5. 792 visitas. de en
fermeiraS a. crlànça.s. gestantes e casos 
de doençàs transmtssfveis e 1.247 in
timações de policia san!târla. 

tações amplas, cobrem já, perfeita..: 
mente as tarefas que lhes s!!.o afetas. 
numa demonstração eloqÚente do va
lôr dOG nossos técnicos e de nossa ca.
pacl(!ade de organizaçãO. 

O Serviço de FiscaliZàção do Exer-
São diminutas como se vê, as ativi- cicl.o Profissional, em conseqüência. 

da.des no interior, sabendo-se que ele de sua. pouca eficiência, oontand? com 
abrlga uma população dez vezes maior : pequeno nÚlilero de funcionários e mlltl 
que a de :Fortaleza e que urgentemen- remunerados, somente. tem ação, mes
te precisa reS~>lver os seus · problemas mo a.ssm;. . deficiente, no setor da Ca.
mais agudos, como·sejam os da. boUba, pital. No interior, o oharlatanismo es
do tracom.a, da esqul.stosomOGe. da: ver- tabelecçu as suas fortalezas de resis
lllinose, da silllls e em alguns centros, · têncta. e diAriamente estão surgindo 
jâ. os de tuberetllose para só se fa~ casos em que curandeiros execut-am ·as 
do pouco que se conhece a !alta de suas práticas com. êxito letal para o 
!.llqué..'itos epid~ológicos regulares. paclenté, vendo pela· ~ e pela 

Vemos que essas cifras demonstram ignorância. 
a preca.ridade dos serviços do"interlor, Quanto aos órgãos centrais de dire
pois que sõmente numa sede de mu- ção e adiilJ!nistraçáo, sem estarem con
n!cip!o. caso tivessem eles a eficiência dicionados~estão, às impe
desajada, :Poderiam ·= alcançados rativas obrigações do tempo integral, 
êsses números. impossivel se torna um alto 'pacirão de 

Acêntui-se mais que sõmente a c:r-· . renàimento técnico, seja quantitativo 
pita.l possUi serviço de ·água. e esgôtn, ou qualltat!.va.mente. 
e isto mesmo parc!slmente, abran- os problemas de pessoal, . que ·na 
gendo só a zona centr&a da cidade e prática, repre.Sentám 'll:i% do ê:d·to das 
certos trechos residenciais pr!vi.legia- tarefas sanitárias, assumem tantbém 
·dos. No interior, a exceção das cldades .• __.proP.Qrções alarmantes. Na altura ·em 
de Crato Mara.ngua.pe e Batilrité que . que seêliw~e vida atual 
dispõem de ãgua e~nada, tfi,o. ~b- são- msór!os os ssl.á.rl.os cto ·Departa-·_....
mente, tôdas as demaiS carecem ~esses .menta Estadlll!l de Saúde, com o Dl-
serviços básicos sem os quais nao é retor percebendo 2:800 cruzeiros, um 
poi!Sivel a execução de quaisquer me- médico sanitarl.sta 1. 700, · um médico 
didas_ essenc!als de saúde Pública.. clfnico 1.500, um chefe de .pôsto .d<> • 

Continuando a exa~r os órgãos interior 1.500, um .oficial sdmlnl.st.l"S
encarregados da· execuçao das tarefas tivo 900, um guarda. sanitárià, 650, uma 
sanitárla.s no Cesrá, e!lCOntrsmos os -visitadora. sanitária, 650, uma aten• 
cbgma·dos Serviços de· Lepra e de F'...s- dente 3oo, um_ motorista 650 e um. ser
c~ão do E:re..-c!cio Frof!ssit>tu;!. O vente 250. Nessa.s bases, em verd1'-de, 
pDmeiro deles é uma cten:onstração tio é impossivei pensar em fazer saúd;:. 
que uma atividade· planificada e con- públ!ca Desneces:;ário se faz acentuar 

· tando com 'ler~ suficientes poderá .· u co~ sslários dessa natureza não é · 
real!zar. Se bem que haja. ainda uma possq e ivel pensar em tempo integral llo 
eno:rme tarefa a cumprir no setor da. ·. . . · -
lepra porque êsse serviço conta. . cum . Ceará. 
uma verba: mal.or •. co!ldiclonada pela o out!-o aspéeto da sit~. ou sela 
autorização que recebeu . o Govêrno o da medicina. curativa, envolvendo os 
do F.stado, para B:Ulllaltar a impOsto · serfssimos problen:as de assistêl)Cia 
de· vendas e constgnaç6es, em benefi- médico-social e da medicina civil, a.s
clo dos serviços de tuberculose · c· de sumem gravida.de ainda maior. .A as
lepra, maior rendimenb apresentam sistêDcla. hospitalar no Cea.rt é insig
em suas atividades. · nmea.nte. Dls-põe o F.ste.Qo de quauo 
. Do mesmo pass~ poderfsmos ·referir crem•d<!6 hO&Pltais gerais (tipo Santa 

os ServiÇI06 Nacions.ls de Febre Ama1e- Casa de Wser:1c6rdia), sendo ·= na. 
la e de Peste que, por disporem de ao- capital; com 300 leitos, e os três res-
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.ta.nte no Interior, com 194 leitos, sendo Estado de um. brilllsnte con)o de pro
a :ma.tor parte pa.ra.- indigentes, e :mais !issionais tl3. melhor competência e de 
um hospital psiqwí.trlco, também. na. promissoras qualidades jungido, não 
Cs.pita.l. obstante, à quast 1nativ1<la.de própria-

Em verdade, não existe no Estado mente científica., por absoluta cari!n· · 
assistência mêdlco-hospitalar. A San- da ele meios e !alts. de estímulo. 
ta. Casa. de Misericórdia de Fo:rt.aí.eza. Em vista do expOsto, Ex. o Sr · Pre
quando devia ser um campo aberto sidente tl3. República., oo.n!il?ondo no 
à assistêncil?o, ao estudo e à pesquisa patriotismo e clariVidência das altas 

t la fi a.utoritl.a.des do nosso Pais, passamos a ao mesmo tem'J)o, orna-se ·pe . de . - suger!x em :linhas gerais ss medldss 
ciência. e dasgaste, senão mesmo pela 
pobreza e lllisérill. absolutas em que que julgamos úteis para a. solução de 
Vive, um entrave e um obstáculo à nossos problen:u:ts ,mais prementes: 
medíci:oa cearense. Os que ali são so- 1) - re!ormlJ. e s.mplil?.ção do Centrei 

- corridos dão-se por satisfeitos, não de Saúde de Fortaleza; 
raro, por terem encontrado um a.b:ctgo 2) - criação de mals uma unidade 
para morrer, mais nunca. pa.ra. serem sanitária modêlo na capital; 
tnl.ta.dos como reclamam os requlsltos 
roinlmos da técnica médica lll'Odenm. 3:> - construção de um hospital ge-
'l'alqualm.ente ocorre com 0 E:ospltei raJ. em Fortaleza, com todos os re
Psiquiátnco São Vicente de Paulo. já. quisitos da técnica rilOOerna.; 
cognoxninado "depó.sito de loucos" em. 4) - funcionamento do Sanatório 
:!a.ce do deSamparo e total prom.iscUi- _ para Tuberculosos de M.a:ra.can.aú; 
dru!e em que vi-vem os doentes ali en- S) _ insta:W.Ção de um instituto cen• 
cs.:reerados oo::no caStigo pela fatali- trai de pesquisas articulado com. a. rê
ds.de que os atingiu de .terem. perdid» de hospitalar e demais serviços mé-
a razão. dico-sa.nitarios do Estado; 

Nas casas de Saúde e outras inSti-
tuiÇões que aceitam doentes parttculs.- 6) - eXecução do Dooreto-lei nú· 
res em nÚDlero de 13, sendo 9 em For-, mero l. 640, de 1&-1-46 que criou o 
ta.Iezs., e 4 no intertor, existem 302 lei- ServiçO de Verificação de óbitos; e 
tos, dos qus.ls 40 estão no interior. do Decreto-lei n.0 1.382,_ de ~10-45 

Dl.sp6e assim o Ceará. de um total de que criou o serViço de assl.stêncis a. 
7S6 leitos, ituando nossas necessidadi!S :psieopa.tas do Estll(lo do oearã. em 
mfn!ma.s seriam 6.$00; :lll. base de 3. ·cooperação COil1 o S.:N.D.:M:. 
le.'tos- para cada. mil habitantes. 7) instalação de P-OStos mixtos ns.a 
--· O problema hQ®l.tala.r do Estado sedoes municlpa.is que ainda não dls
tem.-Ge to~o cada vez mais agudo,' põem. dêles; 
pc1s ss condições san.itárla.s pi~ndo 
ao I8ldlo tl3.s ccndl;;ões econômic:as, tor- Sl - construção de hospitais regia
na cada vez mais dl!ícll s. SSllfstêncil?o nals em pontos a serem indicados se-

. médlco-domiclll.sr e,· -inversamente, gundo a.s n.ecessidsdes ecológicas; 
:ma.ts urgente e. ~ médica- 9) - un.l!ics.ção,. ampliação e a.pri
llCJSPita.lar gra.túita, isto. é, a propor- mors.mento dos semços de prl)'tet;§.o 
cianacla pelos 6rgâos of!cis.lS. e assistência. à materD!ds.de e à in-

Não. se Clspõe também de ttm Insti- tâtlcla.; 
tutc de Pesqujzas · e sen::to o equipa.- · 10) _; am"liaft"- e of:!cia.liza,.so de 
menoo e !nstalaç6es hospitl:l.ls.res · cfo .. __. -.-
Estado deveras pobres, ó campo de trs.- UI!!&. escola de enfermagem,. tipo Ana 
balho dos pro:!issfonais d& medi.CinlJ. é Néri: 
prà.tlcamente nUlo, condicionando ums. 1D - sistem.s.tlzaçáo de uma C!!4D.- . 
l1mit&Ção total a.o ;ptogressa e.!enttnco, pa.nlla contra bouba, esq:uistosoml>Se, 
entre nGll. traeoma e verminose; 

:C-nos sobremodo doloro.-.o constatar 12) - pls..nejamento e ~u<;íí.o d~ 
o !MG, qus.ndo, aem !BNor, dispÕe -o sa'viçQa .dé ãeu. e ~ = eldsdes 
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mocrá.tl.co Mooca. - Ec'l:rt.arão Mar
zagá.o . - Vlc~esl.dente". 

Sr. Presidente, há mfds de seis meses 
1.lli1 decreto do Govêrno aumtmtava em 
quinhentos cruzeiros os salários dos 
krroViãrlos da Central do Brasil; en

. tretanto; até hoje, sob a ·fo=a de sa.
lár!o a êsses servidores não foi entre-
gue senão a metade da quantia., .isto 
é, dl!Zentos e chlqüenta cruzel.ros. 
· Os felTOViárlos da Estrada de Ferro 

· Soroca.bana, que ~ encontram em si
-tuação de miséria, com o salárlo médio 
de seiscentps ct'U21eiros, pediram por 
equlparil.ção, um aumento. Trata-se de 
emprêsa dE: prOlU'leda.de do Estado de 
São Paulo e, pois, propriedade do seu 
Govêrno. 

":e:ã ma.1s de ano os ferroviários da 
Sorocabana reclamam o · di.reito de 

· ~çã.o dos . Comités · Ferrovlá.rioo e 
das Caixas de Pensões e Appsenta
doria; há. muitos anos, também, vêm 
se ba.tendo pelo direi to de sindica
lização e transformação da atua.l 
Associação Profissional dos F'errovta.~ 

rios no seu Sindicato de classe. 
Há. poucos ·dias· esteve no Rio uma 

ampla comissão de representantes 
desses !errovtá.rios procurando en
tender...se com o Sr. Presidente da 
Repti·bli~ , ,a · quem · pretendià ent~e
gs:r um memorial relatando sua si
tua.çáo 'e cori.Sizbstanciando essas jus
tali rei!J.ndice.çõiis. Como. tem ocox
rido co:n r~~ão a outrall represen
tações de trabalhadores, a êsses rer
roViá.rios nãO !oi l)el"initido, tamb4m.. 
iun contá.to . direto' com o ilustre 

.Chefe da NaÇâp. · 
Na.tu.~ente. a. essa. manobra não 

estava alli"êió o · 81tual Mlmstro do 
Tra.ba.lhÓ; Fo.."alll · os !erroViá.ric.s ao 
M!n1stérlo do -Tra.bB.lho; ali ouvidos, 
surgiram a.S .promessas, mas, até 
hÓje, as Bll!lS Justas re1vi:ldic89Õ;e5 · 
%100 · :rora.m sa.tisfeitas. 

Tonhó -em mãos depoimentos· de 
!mlmeros !erroviã:rios mostrando os 
salárlos que :o;ercebem, em co:o!:ronto 
®m o atual quadro do custo d-e 
vida, os quais evidenciam que aquê
les. servidores de uma dBlS grandes 
ee!;radas de ferro em · nossa Pátria 
se encontram sob regime ele fome e 
cie trabalhos forçados. 

Sendo extremamente escasso !3 
tempo de ·que disponho, 1:1m1to-me 
a ler a.l.guns · desses· nmru!S, com a 
âpresentaç!i.o · dos respectivos salá-
rios: · 

UJoão Batista dos Santos 
quinhentos e cinqüenta cruzei
ros; 

Santiago Alber+..o e Orfeu Rl
befro, oficinas de carros; cC>ra 

· ' cinco anos de ser<viço, ga.nha.n.':io 
d-eressete cruzeiros; 

Antônio Alga.rra., torneiro, 
a.justador, quatrocentoS e cin
qüenta cruzeiros; 

Salvador Capote - 430 cru
zeiros; 

João Mend'Viio T-eixeira ..;_ 473 
cruzeiros; 

João Pinto, Valdomi<ro Ataide 
Ataide Rodrigues, e outros, ga
nhando 400 e poucos cruzeiros de 
salârlos''. 

:l:'lergunto, Senhores COOStl.tUintes: 
como é possivel a um chefe de fa
milia, obrigado a trabalhar em ho
rá.rios tão clesencontrados,. como os 
das estradas d~ ferro, ora. de dia, 
ora de ·no}te, ora de madrugada, 
sustentar sua. espôsa e f1lhos, com 
quatrocentos e poueos crure!ros?l 

Quando, depois de um ano de re: 
clamar, com resignação e paciêncta, 
o reaJ-ustamento de seu.s · SSllárlos, 
esses homens se· declaram ·em greve, 
lançando n:í!o do 1llt1mo axgumen,to 
que · a demoora.c1a lhes proporciona, 
diz-se que tal· movimento é o resul
tado de uma agitação comunista, 
f:i-uto . da pass~em de um dos ae
J)reSenta.n tes comunlstals pela zona da. 
Sorooabana! 

."Positivamente, esta é a maneira pro
vocadora de impedir que oS traba
lhadores defendam seus interêsses, o · 
pão do cada dia, que alcancem uzn 
padr!i.o de vida que não pode ser o 
regime do sa.lá.r!.o de !ome; lltualmen
.te ver..!ica.ão em .nossa terra. 

Concluindo, Sr. Presidente, peço a 
V. Ex." para incluir no meu discur
so todos os depoimentos contidos na. 
!Olha dêste Jornal. publlca.dó em S§.o 
Paulo, e colhidos diretamente entre os 
terroviáric.s da Estrada· de Ferro So-
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rocabans.. (Muito bem; muito bem. maior 1lll!nente. Velilos que a misé-
PaZmas da. 'ba11CaCZa comunista.> ria, com seu cortejo .de fa....tasmas da 

0 SR. :a:ERIBALDO viEIRA · fome, dos andrajos, da falta de teto, 
faz a sua. ronda. s!n1stl'a. na ve!ha. 

Sr. Presidente, peço a palavra, pela. Europa, ta.lada. pela gmnde, 8uerra 
ordem· onde grupos de :inulheres fa.znintss as
. O SR. PRESIDENTE·- Tem a pa- saltam as padarias pCJ: um pedaço 

lavra. o nobre Representante. de pão, na terra dos a.marelos', can-
O SR. EllJRl:BALDO vlEW..A (Pela VU!sionada, ainda, por lutas intesti

urilem) _ Sr. Presidente, esiava eu nas, nas fabulosos plagas estaduni
l.n.sçrito para falar, hoje, na hora do dense5, agitadas pelas greves dos mi' 
expediente; todavia, a .votação englo- nelros e !erroviárt~s. e também .no 
ba.da do projeto da Constituição e as Brasil, de terras vastas e fertéis. que 
questões· de ordem esgotaram essa ho- a Ditadura devasto1l e onde já se faz 
ra.. Foi, assim, adiado o meu direito paradas da fo!lle no interior de São. 
de falar no expediente da sessão se- Paulo. Vemos que há uma geração 

· te para o amanhã que serã formada dês-gum • 
At:ontece, porém, que, o tema do meu ses bandos de criancinhas ortãs, sa.i-

dl.scursó é de natureza constitucional; das de lares que a guerra desfez·e que. 
devendo ser ventila.do antes da vota- estão entJ:egues aos seui; próprios dea-
ção englobada do projeto ou, mesmo, tinos. E que estão sanguejantes, ain-
no dia em· que esta votação se rea- da, carnes humanas laceradas nos 
lizasse. campos de concent.-ação de Dachau 

Assim, pois, não querendo perder e Belsen e~doh milhões de prisio-
esta oportunidade, peço a V. Ex. a. que, neiros são Iêvados . para. . Óutros crun-
faça ·conStar o meu discUrso na ata· pos da Sibéria, e no próprio seio da · 
dos trabalhos da sessão de hoje, pu- América Latina. outros campos se ins-. 
blicando-ó no · Díá.Tio da. Assembléia ta.lam para tortura de democratas );!li-
pois não desejo postergar a matéria. raguaios, que lutam pela liberdaae. 
para outra. sessão. (Muito ber.'; mui- vemos que, enquanto se Julgam.-· as 
to . bem.) crueldades gennâ.IJicas . no Tribunal 

O 
"'"" ENTE. 

0 
de Nuremberg, o Vaticano revela que 

. -=-· PRESID · - Senhor- ···dois...a._qua.tro mil alemães uí.orrem, 
Ereribaldo Vie:lr<J. envia. .à Mesa o se- sema:riãl.mente: nos honUies-dos..=...__ 
gu!nte discurso para ser dado como· pos de prisione!tos·da.:rona russa,.onde . 
lido: . . crianÇas sofrem e }moças e senhoras • 

Sr. Presidente, aCha-se com a Mesa. são bruta.lmente estupradas. Vemos 
o Projeto da Constitmção, · para . ser que a. poUtics expansionistà dos cha-
votado engJ.obad.amente, na sessão- de . mados "espaços vitais" não se ext!n
hoje. E eu quero me yaler dê.<;se mo- · guiu com a. entrada em· BerHm dos 
tivo e. dêsse ensejo, pa.ra um estudo exérc!totl das. N!l.ÇÕell Unidas, mas · 
de conjunto, frente a.os fatos e clr- prosse~ através da PólOnia, da Es- .. 
eunstã.nclas. que devem inspirar êsse tõn!a. da Letônia, da Lituàn!a., cios 
Código Político, por que tanto à Nação :sa~, da Mand<:h'LUis. e do Irã, 
anseia e pede. prossegue na procura dos caminhos 

Afigura-se-me que tudo que t:Stá. se para o mar, que conduzem os exér-
passando no mundo, a nova era que citas vermelhos· para o Báltico e os 
es+..á nascendo neste.a.pós-gnerra, teD:l Dard.s.nelos, para~ Mar Vermelho e o 
uma significação a Qlle não podemos Mediierràneo. Vemos que os mesmos 
.ficar indiferentes, neste momento, e'!l1 que combatem a politica. impelial1sta 
que elaboramos a ~ dos nossos di- da Inglaterra na :Blrm4nla e da :ao-
reitos. · !anda na Indonés!B., fazem a. mesma 

Vemos, Srs. Representantes, que es- polfttca. pelo petrólep do Irã, e ai es-
tamos fazendo uma Constituição em tão scldados soviéticos integrando o 
uma hora si:ilgular da h!.stória univer- exército de Azerbaijan; que os que 
.r;:ü, em que, mal saimos de uma guer· , ma.1s se jactam, l:loje, da sua. feroeida- · 
ra e Já vislumbramos uma. hecatoJ:nbe de contra o .total!ts..-ismo ~s ~ 
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os mesmos que ajudaram a Alema
Ilha. contra as democracias na célebre 
pacto con:. Ribbent:rop. Sabemos en
fim, que êsse:;_ homens e essas -~ações 
qne não se entendem e se contra.d!· 
zem, a càds. passo, que teeru ambições 
desmedidli!S e desconfiança reciproca 
adquiri.ra%11 um poder de destruição 
inexcedida, com as terríveis e aluci• 
nantes descobertas da bomba atómica. 

E é porque nos debruçamos para 
olhar o ctrama universal, quase· ctan• 
tesco, em que a humanidade, dividi· 
da, se acutua e se desespera,. num m
conformismO trágico, que chegamos à 
conclnsão de que o nosso novo Códi • 
go Político tem de ser muito dife
rente. 

· Reeebeinos a lição de llamilton 
quando. afirmava que é nos fatos da 
Vida humana que se encontra a -pon
to fundamental, a.ue llii. de servir de 
base à política. E são êsses ratos jus
tamente que des-pertam. a nossa aten
ção. Todos queremos paz, tOdos dis
cutlmos os P;"oblemas de fome, da ha
bitação e da saúde, cada qual quer a 
pi'lma.zia de ser mais democr~tta. Mas 
nenhum dêsses problemas se resol. 
'\'e. O llOVO é ca.d.a. dia. ;nafs sofredor: 
As Nações tornam a se agredir, a tal 
pontó que; muitas vezes, parece vaci
lante a sCberania. da O.N.U." Os 
exércitos voltam a se mobilizar e, as-· 
5lm, em vez de atenuar, cada vez mats 
se· agraya o. horror das cenas impres
sionantes das legiões dos que tém 
fome, não têm saúde e não têm lar. 
E a democracia de que tanto se fa.ln,? 
6erfl que o. Mtmdo a obteve com o ex
tet'I!ÚlJjo do poderio :ll!Zi-nipo·fasc!s
ta.? N:ão. Enquanto houver Nações 
ande se matam patriotas como se fas 

· a pouco na Hespanha, pelo crime de 
lutal"'!m pele 21berclade; enquanto hou
ver Nações onde pela liberdade de 
pensamento fala· uma imprensa açaJ.
ma.da., onde· pe!a liberdade política · 
talam. ng\li~>S nor.nas mo"lla~pa-rtl.e.â~ 

rias, onde pela liberdade de consciên
cia e de culto íalavB.III s.s perseguições 
a tOdas as rel!giões e, por último, a 
tolerância· exclusivista. de uma seita, 
a.dmitiàa, aliâ.s, como inStrumento po
lit!co, enquãnto isso se f!zer, Senho
res Representantes, evilta.-se o povo, 
rebaiXa-se o n1vel humano, no que 

êle te:ol de mais belo, no que o clls
tingue das outros animais, no espú:i
to, não se faz democracia. ·· 

Fica.tnos a refletir na influência de 
todos êsses fatos, no dinamismo das 
leis fundamentais em que vamos re
edificar a democracia· brasileira. E 
só tenlos uma expressão diante da 
humanidade incompreendida, que in
venta jll'IDl!S te:r:riveis para a. sua pró
pria destruição, QU!l não sabe o que 
quer riem paxa onde vai, que faz des
cab"e-rtllS :roanv'.:lhasas que. saãa ií>l'
ças. do mal ou fôrças do bem, nós só 
temos, diante de ·tudo isso, uma ex
pressão, ·um gesto, uma atitude: pedir 
a Deus que olhe para nós; porque so
mente na sua bondade infinita pode· 

·mos confia.r. Lembremos o recente dis
curso de Truman, perante o Conselho 
Federal das Igrejas de Cristo na Amé
rica, e:ol que apelava para uma genuí
na renovação da fé religiosa, como úni
ca solução para os problemas da ida
de atôroica. O Chefe do govêrno ame
ricano disse então, que a humanidade 
se encontra nó limiar da d"estruição, 
ou da r:nalor em da h!stóriét, em virtu
de do enorme poder que o homem con
quistou ·através da energia atômica. e 
que sôitlente um elevado· Código Mo
ral, que arme o homem de fôrça es
pir!tual de maior !mportâncla, poderá 
dom!na.r essa nova potência e desen
volvê-la para o bem comlllll. estabele
cendo a predomlnft.nC!a da razão e 
da fraternidade, em contr!lPos!çáo ao 
principio d8. !Orça e da violência. 

Truman evccou, talvez sem imagi
nar, a tilosofia .de Marl.tain, segundo a 
qual nãO é ·Possivel melhorar a Vida 
cotidiana, a 'Vida civilizada.. sem que 

~se cogite primeiro de elevar a pró
pria pessoa humana.. 

Mas %1ll. obra dos homens, qÚe é es• 
ta que ai está, que é esta que ai ve· 
mos, a obra. da 1ncompreeJ:I$áo da am
~çã.c desmedida, do predom1nio da 
fôrça e da Violência, da ex~~~::erbS.çâo 
do poder destruidor, nesta. obra não 
-podetncs encontrar essa energia moral 
de que fala Mar!ta.!n, nem os ele
mentos Para aquêle Código Moral ele• 
va.do referido por Truman. · 

:e ainda e só em Deus na sua inspira
ção eterna que temos de confiar. 

Os braSUei=os que n6s rep:resent:l.
·mos, a:rs. Constituintes, cna.nte dêsses 
fatos, têm seus pensa.I:lelltos voltados 
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pa.ra. Deus. ObserveillOS o exemplo Dância da sua fllõspfia à.nosss. <::onst!.
dêsse hori:!em do qual se pode divergir, tuição, porq,ue aqui estão :l)eJ.o yoto ~e 
mas de cUja. le.Udade, · ·honestidade, cristãos braslleiros, que lbes não con-
tê.mpera forte e· combativa llão se ])Ode .férlmm poàeres contri.rl.os à sua cre.tl-
duvic!Sr, o Sr. Arthur Benia.rdes: 'S:le, ça.~ . . . 
ao serem in!cfados os trabalhes · da ~ poucas d.las eu 1f -uma oel& 
Cornls•ão dos 37, adverte que devemos página -sOb:re democ:raclà, de um l:)rt-. ' 
pedti· a Deus que nos Ú!Spire na. feftu- lhante compa.nh.eiro. da U. D .. N., em 
l'a. dessa lei, que irá nortear os destJ.., que dizii: •o homem do Parlamento 
nos da. Na.c;âo. Assim, pois, Srs. Cons- deve ser o intérprete do homem darus, 
tituintes, · eu quero advogar no ple- o ports-vo:z: da. SOCiedade, ·que o ~le
nárlà o pensamento j!i. Vitorioso I1:l. geu". .allás · o Sr. Rerllles L!Ina, pro- . 
grande CDml•são, seguxido o qual se fessor e llomem. _de letras· de .renome, · 
introduzirá. no pórtiéo da. nossa· ca.r- um xnaterial.ista., conu) o Sr. AUomar 
ta a invocação do nome de Deus, em Baleeiro, tamlléln ilustre professor àe 
quem o :Srasll eon!ia, nesta hora. dré.- ··direito, ·e um ·agnóstico, confesso.m .a 
má.tlca., neste momento sombrio da. · sus tll0$ofla., para nobremente, a.c2i
bl.stória UDiversal · em que reestrutu- · ta.r na grande Com.Issão, a . tór~nufu.: 
ra.;nos o nosso sistema democrático, "eon!isntes em Deus'', por sellarém 
ISob novas bases politica.s, econômicas. que ela não violenta a eoill!ciência de
e sociais. Não haverá com isso !Uga.r llíno"''lém. No entanto; aeeitando-s, 
para a objeção de que à !órinula de vamos nos· colocar ao lado elo "homam. 
cavour que es!4 entra.nhada na da rua, da sociedade que :o.os ·elegeu" • 
trac1iÇão de nosso direito, repugnaria ao lado "de ~ ~adora m:úoria, 
essa Jnv~o. que 1:rJ.a. ferir a liber.:. ao lado da qua,;e totatiãaãetnls · bra-
dade de comCiência . dos incrédUlas. .silclros que querem' tambézn preservar 

· Tal objeção bnplli:aria num ra.dic!l.lis- sua. !é •. com uma ·adve.-iêneia aos que, 
. mci teórico, ·que· §!e não"· cÓmps<lece . tmtre nós, aplaudem aquêles c;ue ae-

com o pensamento palitico moderno; t>c)rtam, perseguem e prendem bispos 
quê se eneamlnha para .o anti-inte- e padres ~nios e dos Baüms · Car-
iectuali3mo, cOlllo reW;ão -contra o · oti- l>atos, confiscam-lh~ os bens e cen-

. mts:ino doutr'..nârio .e. o. racionaliSmo. so=m-lhes os serinões. · · · 
do séCUlo. pil.ssa~- ~a vista, nesta·- . ·. É-iârã'tj!:le~~~~ ésterl.IfZe }J.1Ulla 
ordem .de i~Was, o .sinc:Ucallsmo com a. ·. aim:Ples .. :invoeaÇão,a -l.â:efil;'""":d~..__ 
süa de.Sco:iitlailça · llo- esfôrço CW: . ela....., ds.de, que . nós' 8.nlma. a ~os nós 
se !nteleetv.al e s1lbràfssêo às fOrÇas bra.slleirós e .sé,. âcentt.:em os n~os 
sooiàls ~ Í:iA$ Vista o Cázl.se:Varitlsmo pro!)psitcis de opor · à :Onda. dos '2ns-
C01ll ó seu degprezo peJas teortas ·· e teria1istas totalitá.rios ou mâ.rJdstas s. 
dout.riDa.s e a sua. c:ençá aPa.ixo.t!Sda bai-reim.. ~ . fl:a~e e da. ha.r-. · 
na ·.o~á . dO ~ti:o:lentci' e da tr3cUÇã.o, lllOnia . soe~ pel.o respeito absOJ,uto 
como disse ~ Gette.U. LemOfl a :tOds,IL as crençSs e !~eolllgfas. ainda . 

. ~ ''Les . Ç~i~- ·ae· Z'JPõJ.TÕPe. ~. ·srs. Cons.titU!:D.tes, de ·:facUltar 
N01)1'J.le'' que, :o.a. éJl?Ca ~ CJ.Ue as coui. o "ériS!no .e S.~ rel~ · nss 
tituições sobrepõem o critério econo- e!:eDls.S, 'nas qutti±éis ·e nós êiirceres. 
~cp soci,1i1 ·ao 3~ #s é~~tu)., s~ II!:Q.jonnos ümá. réll.tiiá.o;Com.o 5e 
ps an~orea. ~ . podemoa perdez. está táieiiào ria Eunip'à com a Igreja 
tel:lpo com fl)rm.ulas doutrinárias. :para. prt..odaxa, sem· violarmos o ~o 
·$:har o sertttao soc:fal do; dtre!to, por- (ta ~l't!llde àe co.!i8Clêri.:la e de. cult6, 
que só o •Podemos ·m-contra.t Da. ,r{).. a.IJI'lrá a. Na;ão-mn crédito de confifi.D-
pr:fa vida. OS que ~q crêem em, ~Us . Ça à. ~-. as. I~jat, porque . todos 
São uma. Parcela· tAo .,rtdicula, que Já os Cí:éditos devem ser abertos às· or-· 
llouve qUem. '4ef1niilse o 1lemein · Wn ga.n1za.çQes qire se.-propêiriham .·ele\'ll.r 
a.nhneJ réllg:loao. · · · 1JS sent.Wentos elos "homens, .para. que 

Àlgum tncrédulo PDrVentura entre 
nós, nes'(.8. Assenihléia, ·não terá o cU
refto .ele cprerer-Jin~ ~--~· 

pre~ na&. suas rel&ções; no~ 
p~ ele· moral consllbsta:nctados· 
~ pãz. ~- tra.ternl.da.de, :o.a. hanru~:;ta ·social. · - · 
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~ ~o !llltendia ·QUe, ~ ~ 
· f~ ~ a.ti~dAAil ·fia Igreja, a. SJlP'!'e• 

zpancia 4P ~!!r ~c:p dev~ ~
Jnitar-se : !lOli +1~6}:1~ pe fAACI~ es
peritual. .Ao cOntrário dêle, ~o XII 
vem !ie conqt~ a. J:greja a Pii1;icipç.r 
na Vida p\Í.bllca. ~ o q~ o sumo 

· Pcntfffce quer· não é propr1azp.e'Jl~ 

. regredír àquela é;íoCa. em que se . éoii
. fundia. a 'supremacia. doS pOderes tem-

poral e- e.sPtntüa.C Piei . XII recordou 
à filosofia· de JOão :ie Sá.llsbtm', o 
notável doutOr ·ao· séêulo XII que, 
em vez de admitir a · sei;la.ràção dos 
Poderes. ~poral e es}iirl~al; advogou 
à estreita colaboraçãO- entre ambos. 
~ perfeita consonância ·com essa in
terpretaçãp, gue estBmpS dapdo às re
centes -palaVras de .. Pio XII são aa 
últimas "ríec.l3.raÇões 'do EpiScoiw.do 
Francês", na.qi.ielâ. hora. em que a gran
de Nação latiila esteve" elaborandó = 
nova ConstitlliçW. Então se disse: 
"ri' o moi:nlihto imi. que·' se' :Vai elabó~ 

· a· noi-"11- "C:01lStitUiçli,o =os o dever 
de 'ta.Zer ouvii- a: :Vàz da -Igreja.: ~ão 
P<>r certo_com o prÓpóSito 'dé interr.r 
nmn dominio .que não nos perte>nce. 
Nos prol:ilémas de pura ·~ça poli
ti~. no que diZ respeito às instituições, .. 
às assembléias . parlamentares, às rc- · 
li!.ções dos diferentes poderes entre si, . a 'Ígreja· nada tem a dizer. 'l'em pcn: 
demais ~eito a.· essa llberciade que 
póisuém · · as tia.c;ões de e5-:o'!her a;; 
foimas politica.S e as · estiuturàs eco
nêtii.ica.s ·que "lhes· parecP..m melhor 
àptopriadas ao ii'ênio de seú povo 
e'à evolução de sua: civilização. ·Coroo 
se· v-ê a Igreja pretende justamente 
o que ad!Illtimoà. · 
.N~ ,tpa1s que uma colabora&ã.o ee-plritUal. ... .. .. 

· Néssa. colatoraçã.o tão roOde he.ver, 
porem, nem admitimos, a ma.!s min1Ina 
in~ da. IgreJa nos.- negócios 
~ ~q,.-';tu;dp fi.ca ,D.o .tiinei~-P das 
t$i®M~M>. das ~- e não âo.õ 
dlreftos . .p.-olJl"..amente ditOs. Qt;ando 
·!al...mos em ·Igreja, ·Senhores consti
tuintes, nenhum 'espirltó ·seCtárfo ncs 
&nlma, pois seii) liberdade de · con
c!êncla não se faz obra. democrática. 

· Na tolerância, na facUldade 'que ou
tOrgamos ·não distiguimos. essa' élàqúê
la seita, mas os principios mor81s que 

· tOdas · defendem e que nos pS.recem 

'IÍll1COfl_ capazes de conter a marcha. 
céga e raivosa dos holl:leilS pais. a 
Sllll. própria. destruição. E' ~ ~.n
sândo que condenamo;; zertas inver
sões do principig de tolerância reli
giosa, como a do Estado se pronuncl8.r 
pc- deterin.!nada seita tavorec.endo-a 
em detrimento das outras. Isto é c:ue 
é sectarismo, proselitismo, incompa
tível com a. democracia. O recente ato 
do Sr. .rnterventor de São Paulo 
concedendo duzentós mil cruzeiros, 
para. a instalaçãÓ do cardinalato de 
se11 EStado; é um desses atos de tri
Sa:ilte sectarismt>, que diVidem os ho
IneDS em vez de con!raternizá-los·. 
Para isso não ãamos o nosso apoio, 
porque sabemos respeitar o direito das 
octra.s seitas e o Estado não pode ser 
uniia teral na assistência ao seu povo, 
Inclinando-se por uus e esquécendo de 

·.outros .. 
. Pe!lS&!ldo assim,. eu me coloco ao 
lado daqueles que acham que a 'l~>sis· 
tência religiosa às expedições militares 
deve ser permitida, quandO SOlicita(ÜL, = C071$tTc:ngimimto, por conta dos 
catres públicos. Mas às custas da Na· 
ção aj .sOmente, porque-como. disse o 
S. Aliolll8.r Baleeiro, DJl. Comissão de 
constitUição, "quem manda forças mi
litares e Cldge todo o sacriffcio dós 
cidadãO$, que as acompanham, C!eve 
a.sSegurar-lhe tudo, incl.Ustv~ a a.ss1s
tê:tlc1a rellgicsa, que cada um eldge, 
de t<côrdo com sua· consciência. e. q)le 
nãc; pode obter facilmente numa ex
pedição. " Tôda outra. aS.sl.stênCia · re
ligiosa, porém, inclusive nos esta~
lecbnentos · oficiais. de internação ·co
letiVa., como ·nas escolas, deve ser 
pemiitida, I]Uaniio solicitada, sem cons
trc:ngimento e sem onus para os catres 
p-úà(lcc$, para que o nOSso . sistema 

··constitucional "não perca. - como diz 
o Sr. Hermes Lima :..;_ aquele caráter 
de elevação que deve sér mantido num 
J!:o.~ .leiK<?. cqmo é o nosso·" 
~ -IÍ~ ll-lJJ!iJlse, Sr. ~esfd~, 

P. ~~~!mt-0 I!JJe . aniliJa. f!. mlp)ll). ll!l• 
lavra, nesta hora, é de que t;oqo Jll1lS• 
tigio devet;~~ ~r !J. !grej~, e;n npme 
do esplrltnfil!sn:zo brssileiro ·e ~ue 
ti:ec!S!imo5 . do seu âpóio' e # sua -~ 
laboração, Para"' com os exemplos da. 
humlldàde crtstã;vermóS despertái ri~ 
povos sentimentos de !3-UII)~ciade• 



-56-

ap'laca.da.S ss lr:is, sopitadas s.s a.mbi
. ções, para. que os homens se. compre
'el.dam e se estimem e um dê a mão 
a.o outro, ern vêz · de se entredevora.
rem; para que os' ricos sejam ·menos 
poderOsos e os pobres menos· sotredo
l"'...s, como disse uma vêz o Brigadeiro 
Eduardo Gomes; para. que uns e ou
tros se apro:lmem e se amem; . para 
que reme uma._ justiça. soc1aJ que. s.sse
gure o beiD estar a. todos e desperte 
no povo a. con!lançs no ~e- • 

A Igreja que, desde suas origens, 
tomou aoo seus ombros, melhorar o 
gênero humano, terá, na. hora. presen
te, talvez a. maior ta.rera dà. sua his
tória, Aceitemos, pois, como fieis de
mocratas, a. sua colaboração, sern to
dâvia a.ba.ndona.rmos a velha. fórmula.: 
"A Igreja. livre no Es'"..ado llvre". 

O SR. ALO!SIO ALVFS - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela. · ar
dem. 

O SR.~ PRESIDENTE -.Tem a pa
. la"''r1lo o nobl'e F.epresentante; 

O SR. ALO!SIO ALVES (Pela or
. dem) (•) - Sr. Presidente, a.s ban
cadas da União DemoCrática Na.clo
na.l e do Pa.rtido Republicano Progres
sista, seções do Rio_ Grande do Nor
te encamlnba:ram à· Mesa uma. illdi
~. SugerindO que a Assembléia..· se 
dlrija a.o PÓder Executivo, soJjcitando 
medldaS urgentes de a.m:pa:ro à lavou
ra e à pecuáriá ncnüestinsS. 

A crise eco:i:tômica que atravessa a
. Nordeste, nesta ho..""a., é deveras a.ngui... 
tia-sn. Todos e11 dias estamos receben
do notfelss do. Rio Gtmlde do Norte; 
com apelos veementes de <:r!adores e 
agricultores. no . sentido de toma:r o 
GoVêmo Federal medidas capazes de 
atenuar a af]!ç~ em. que-estão vi-
~o ..... 
. O Sr. Clsfé Filho - . Tenho :-ecebi

do, também., telegmmas' do Nordest!l 
liO me.Smo sentido, e me 80l1da.t.lzo COZI:l 
V. Elr;;a. 

~ 

O SP.. • .ALO:tSIO ALVl!S - ••• lli• 
tuaç!IG cr1ad& pela "trregula.~da.de dSIP 
chuva& do ano passado, ~ dta ~~ 
eeestva da. !llllqUinArla a.gricola e pel<? 

( 0 ) Nl.o fo1 revisto pelo orsdor. 

encarecimento nascente· do custo da. . 
vida, enquanto perma.neceu o mesmo 
de hê. vinte anos pru;sados o preço do 
prineipsl produto daquele Estado ..:... e> 
slgodão. . . 

Estamos certos de que o Ga-vê:rru> 
Federal, debruçs.ndo-se sObre essa rea,.. 
lidaóe. não se. n~ a toma:r pro
vidência. energiea.s, :l)reSta.ndo, assim. 
à econon:üa. -llordestll:là. um serViço de 
incalculável repa-cussão e ~paz. por 
si só, de no momento red1ml:r a v1da. 
de milhares de· pa.tricios, qtie têm · e> 
direito. de confia;' :co· patriotismo do 
Govêrno Federal <M1LUo bim; mUitO 
-bem.> 

O SR. LEAO. SAMPAIO -Sr. Pre
sidente. peço .a pala~a., pela. ordem.. 

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

• 
,O SR. LEAO SAMPAio· (Pela or

dem) - Sr. Presidénte, pedi a · pll.)a..; · 
vra. para en~a. lliil requeri
mento que vem subscrito pelâ R.epre
sentàç§.o · ceil.rense nesta. Assembléia e 
em que se sol1cita.m ao Pcder Executi
vo proVidências no sentido ·de serem 
conclilfdos ·os tra.ba.lhos da construção 
do ramal ferroviário, Joa.zelro -- ·
:Barbálho da. Rêde de· Viação Cearen
se, no Eata.do ·do Clea:rá. · . 

As·razôes. .. em. que Se f1mdamenta. o
referido requerimeÍitO· 'se""e:ncontram--
exposta.s na justi!!cativa que o a.c~ · 
panba., a cuja leitura. de-.lxo de proce

,der para. ~.-toma:r tempo-aos orado--
res que se à<:ha.m l.nsctitos- para. S>es;. 
são de hoje. (Muffo ·bem.> 

o Of'(1.(iqi enma à Mesa a le-
g!nte: · 

miiiCAÇÃO !f.0 Us-46 
:Requer ao Poder B:cew.tWo .• 1lOT 

interméãio da Mesa. ~ · 
110 senti4u ae serem ~ os 
trtibal.1io8 ae ~ t!c · ra-

.·mal feJ'TO#ldrlo. Jcxzzefro-Batal:lul. 
BrtlU!o cfQ C'eani. 

JU11tfffctlt;5o 

Qcando ~ OI! tr&balhos 
de prolo.nga.mento dâ R. v. o .. ori
entsdos t!o sentido de levar a via tér
rea até à OJdac!e de crato, no,E!tsdo . 
49 Cee.ré. e com o que !1<:3-ria est~ b~-
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leclda. COinUJJ1caçã.o ferroviá.rla. entre 
a. principal cl.daóe da. zona do Cari.ii 
e a capital do Est:ido, através de um 
percurso de seiscentos quilômetros, in- · 
terêsses políticos obtiveram tosse mo
dificado o traçado prilnitivo que deve
ria ser segUido pela vis. férrea em 
construÇão. -
·• Segundo aquele. tra;çà.do, ao chegar 
a. E. de ferro à. cidade de Missão
Velha, dlrigir-se-ia para. as cidades 
de Barballia., Joazeiro e ereto, na or-

. dem citaAia. Referido tra.ça.do não foi 
.entretanto observado. Conforme C:US
sen:ios intere~ polltic.os, sobrepondo
se aos just.Qs in~resses regi9nais e, 
particularmente, aos do mllllicipio de 

· Ba.rbalha, conseguira.xn que aquele mu- . 
. IlicípL -fosse e:roluído do traçado. A 

direção geral da. const?ução procura
va fundamentar, co~ · argumentos de 
oi:'dem técnica, a nova diretri2 . dada 
RQ traÇado e, · pai:a não prejudicar os 
interêsses do c1ta.do m1Jnici'pio, asse
gurava. a cOilStrll.ção de um ramal li
gando sua sede à cidade de Joãreiro. 
Em 1926, era. inaugurado o ponto ter
Dlinsl da Estra4a de Ferro em aprê
ço. SOmente em 1932, entre a5 obras 
de emergência, ·imlpreendidas no Nor
deste dete.rminou o grande :MiniStro 
da . Viação, nesse tempo, o eminente 
brasileiro, José Amàrico de Almeida, 
que se desse· início à. . construção do 
ramal em s.prêço. Devido à •fs.lta. de 
tl"llhos no momento, deixou o mesmo 
de ser conclu!do. ·Foi feito todo o tra.-

' : 'balho . de.· :terraplenagem e construid~ 
o prédio da. Estação. A falta. de tri-

. lhos dete:mlinou a paraliza.ção dos tra
balhos que ficaram sú.spensos até o 
}l:re!lellte. O orçamentO da União, re
la.tiVo ao ano de 1935, consignou ver
ba, por inlciativa do primeiro signa.
t6.rio dêste· :requer!merJ:,o, destinada a 
fins diversos da. R. -v. c. entre os 
c:juaia se· especlt!cava a conclusl!.o- do 
l'8.IXUl.l de !!a:balha. Tal dispositivo. or
Çamentário, entretanto, não :foi CUitl-
prldo. . 

· Por lnternlécUo do presente requeri-
.· mento vUnos soUclts.r ao .Oovêrno Fe

deral, ao E:ano. Sr. M1nfstro da. VIa
ção, que seJa. 1l:lcluida, entre as obras 
de cons-truções feroviâr1as, a serem 

executadas com maior brevlda.<ie, a 
conclusão dos trabalhos desse ramal 
que s.penas lllede quinze e meio qui
lômetros de extensão. Tal medida, 
além de beneficiar iun dos munici
pios mais ferteis do Estado do Ceará., 
representará reparação de lnjustiça 
prs.ti.Ca.da pela. politica. do tempo. 

Sala. das Sessões, 31 de maio de 1946. 
- Leão Sampaio. - Fenu:r:ndes Teles. 
- Fernandes Távora. - José de Bor-
ba. - AJ:en.oa,r Aro.rlpe. - Egberto 
Rodrigues. - .Raul .Barõasa. - Gen
til · Barreira. - PaUlo Sarasate. -
Osvaldo Studart. - Plínio Pompeu. -
Edgar A1"T'lUf,a. - Beni carvallw. _._ 
Almeida Monte. - Moreira da Rocha. 

A imprimir . 

O SR. JOS:2; vARE.LLA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. JOSll: VARELA (Pela ordem) 
(') - Sr. Presidente, Srs. Constituin
te&: sou representante de um dos E~
tados mais pobres da. Federação, e, por 
isso mesmo, toda vê:<: que se me apre-

. sentar oport1Jnidade, pedirei para o 
meu EStado os !avores do Govêrno e 
das autoridades constituídas. 
· Venho de rece~..r telegramas · das 

cidades Ma.cau, Mossoro· e Areia. Bran
ca, em. que são foea.l:lzados as questões 
de tra.nsporte e navegação, os quais 
sã.o do seguinte teor: . -

"De· Mosso:rO - Deputado Jo
sé Varela. - P .- Tiradentes 
Qiuillda.de p:refeito ~te m.Ull1cipio 
renho satisfação 1Iltormar Vos

. sencia restabelecimento tráfego 
nosso pOrto Areis. Branca. bem aus
picioso registrando-se inicialmen
te movimento seis navios ancorados 
inclusive norueguês BernbO:rd, to
dos receberão'cargas vultosas cons
tantes sal, gêsso, algodão. Espe
rados outros seis mesmo ol>jetivo. 
Valho-me oport1m!dade re.zer sen- -
tu- vossencl& urge necessída.de 
execução melhol"8.Illento dito pOr
to, comlderado llluíta justiça sexto 
pOrto pais volume exportação, 
acrescido c!rctlnstAncla represecr-

< • > Não foi revisto pelo orsd.or. 



ta t'ínii:o- eseoa.dour6 vasta Zona 
êste Estado e v<..ziílho; Conto, pois, 
merecer . va.l!oss. . atenção vossêncl.a 
decerto !.nfluencla.rá Jim'iXl poderes · 
públicos federais sentido concreti
zação esta velha aspiração nosso 
povo, vital interesse economia. Es· 
tado. Respeitosamente, Augusto 
da Escoss!s NOgueira.. " 

' 

O sr, . Coelho Roãt::'.gues "- São 
portos- engam&fad<ls. · 

o si'; dizté Fi1:iio - MS.iis do que 
i.Ssó: são portOs entup!®s •. 

O SR, JOSI!: VA!R.EE.A - E', por 
com;eguinte, com gra.nde sa.tisfaç§o 
que vejo se expressá.rem, ~ têrmoe 
tso calorosos, as a.w..or:ldedoes muni
dpáis, relat1vam~ à. ardem _em 

"De Areia Branca - Sr- josé que ec'"..ão . sendo. feitoé eis- cárJ::etos 
Va.rela. - . C~ Deputá.dos - . para seis nanos estàCióiúl®s nOs 
ruo. :NR.0 -42 28-5-46. Tenho re!ertdó.s Poi'f;os,. iii.clrisi-Ye !ià.Vios 
grata satisfação congratular-mê sü.ácos; . é jâ está. sendo agilil.rd-Sdlif, 
v. Ex."' pelo restabelecimento mo- a êhegáda. dE mais i:i.ove Da.viOs, que 
vliiiento í:iossó pOrtO, conta hoje trampartà.rão algodãO, eêra de ea.r• 
aricõiados vapores Recife!oide, Fe- _ naií:ba. é /geSso, · 
llpe daina.rão, di=unbCt, Mlnas-• _ Em ..... co--''~ ....... ,· lem,__ a. v-
Io1de, Pirangy e BernOái'd, êSte ill- """"' .w.u,..,..., '""" ~ 
túrió non:eguês fretadOs· !frnilis = -n:~ ~~~· ::. 
Wllson Som. Esperados-: mais R.1o vide --0 gnmde empenho que· ta.semos 
Branco; Curitiba, Potengy,- Acre- - no .sentido de melhoTJn< a . situação 
lo!de, B~ e Rezírlc;üe DiSS. 'to- _ daquele$ .._..~, real{zando-Se. ali. a.S 
dos receberão mais sessenta toriela.- _.,... ~ ....__.., .,;,_~ 
las -scl, gêsso e algodl!.o. :s:ste mo~ obras u:rgeilllies e ~___xm.cómo 
vlmento surpreendente qtie hoje pedimos, énéarecldm:ílente, ·· nós, Re
se l.niail. . coní!ni1a. sua meredda pres)fmta.mes do ruo Grii.nde do Norl,_e, 
elasslfieà;çãô sextó lugar volumeS. sein. cOr pa.rttdárlti. - · ' 
eXportaçãO, stiá. justa : equiparação O Sr; · Café · Ff1Jw ..:.._ :e.ece!ll a pêlo 
riiàiiires portos rió!üestes e eviàen- no mesmo sentido . d&se c;_ue Vb6sa 
ela !niPerl.Osa. riéeeSsl.dade GoVêrno Ex-celência vem de- dar CO!Ihedmento. 
Federal; · nmn elevado geSto- com- ··e. -Cla.l!a.. DoÚ; -por J&1Q.- . todo o meu 
prêéiis§() iios.So vâior econoin.!a B1l(lio· ao-~ discurso. de< V • Ex.•. . 
pa.ts; · S.titorlza.r eiecução- lmedla.ta 0 ~~:·-JoSi<;.t~'·-·'""--:---~ 
seus melhdramentos; czue :faelli~ · IÍObre orà.dor acrescêiltar: tooebemOB 
esooametitó -""utos esta rica zona ..,.u... tél.eg?amàs ~e ~·a~ 
oeste EstSdo e .zónàs l.lm!trofés ~!• · !dêiit:!ciO às autM:!dâéiês !eder81s. 
tado Parirlba,• e ~. mediante 
fra1leo aé...,;,.o ...,pOl'eS·séll n-•"ra- O Sr. Café F1llÜ:J -. ~~se: 
douro ili~o .. dmlfló esta ~in-u- tOdO o ~o Gr&Ddé dó NGTte estA 
n!cação merecerá wl!osa àteri.çii.o unldo na. defesa de setis in1".e* 
.v. Ex.•. qÜe ha.."Íiloii!sa v!Stas.lnte- =· 
rêsse nosso Estado ressa.Itart sua o Ea; JOSJ!:. V.AiEl;l!;I..A - ccm.
lm~ com demais casos nos- elu1Jlck>, é ·-com sa.t1sfàção que p~ço 
sa representação. Respett9sas-sau- tique cons!gna.ctó que . Olõ - ~presen-

.. dações. Lllis Fausto de Medeiros - ta.ntes. do ruo Grande oo Norte sem-
Prefeito :Muntci1pal~" ' pre d~ estar unidos, eoml:l agora, 

m PGucoS dlss, &; Prestdente, 
!Ol'IIQ . a.prer.enta.das aqu1 !nd.lc'a.ç~ 
pedindo pa.m -~. ddadeS alguDs . 
trabalhos. ;nc)s seus respectivos por
tüs, que se · acham comple'..sm~ 
obstnlfdos, e . cujo serviço de carga. · 
e desc:a.rgS são feitOs a nove mfllma 
de di'ltA!Icfa doa po.-tos em q:ue de
veriam lle1' pallzMolt. 

em torno . das ~das .ind1spens&.ve1.s 
à. !media.ta .solu9{io dos J;iroblezria.s 
. vitais à. economia. estadual. <MuitO 
bem; muito .berr..) 

O .SR. CAMPOS VERG.AL -
Sr. P.reside:Dte, l!ll90. a. palawa. pela -
ordem.- -

__ 0 SR; l?m!ISDDl!:NT.i!l - Tem.· a 
p&la.vi's. o nome Re~-



O SR, CA:MPOS · V'El'!GA.r. 
(Pela. Qfld;sm}. - c•J· -:- Sr • . Pre-
sideme;. 'Vime~; ell<"-"D:tlnb!IJ:' às btm
ttl.t!sà ~os de V. ~" requ~to 
relativo ·sos ss.ns.tóri<lS e aos le~ 
llá.iios, tltl · F.sts>t\O <ie São Pa~ os 
quais, segundo . noticias publ!Clldaôs 
:to& j<mlals, e que temos lido, se en
contra.ro. etn lastim.â.-vel situação. 
Basta retetlr que Cêrca de 5.000 in~ 
ternaõoo estão quase !W ~tel.ro aban• 
dono, sem serviçO m.édicÓ regula!.", 
se.ti:i ~a den~ co:ovêlllente, 
piéJtidiCádos ~ement<) eJ:Il .m-a. 
aJiw.ê:ii~. . <:t~êr qualita.t1va·. que:-
qillmtl.W,tl.:vamente.. . 
&~tis. qu~ os sem~ .das Cai· 

:tS6. Beüe!~tes dos ~prcsérlos, em 
São PÀUlo; também fOl'am á.t±ngid~ 
Jiélo. :ãesmaiêlo. o prtnci>JS.l, porem 
nó . IMmento é dlrl~os s.s Vl.stM 
~ aqUêles tri:relizes leprOõOS, es
tuctiU'..,~ a. situa.çã.o e promover os 
.zneia5 de colocâ'-los . én: mvel digno, 
humano,· :veida.de!l'amente c:r!&tão. 
. .áilstm, Sr; .!?lr'e$1dente, o requer:!
mento que V<ltt e:nvi&r à Mesa.. as

. ~o 130r nuw; <ie . 15 Serurores Re-
present:u:rt.es, visa a ~ d:a 
~·~o de 5 ~mos, a. 
um ·de . estudar; m loco, a situação 

· ~ lllf~· enfermos, promoVen
do; CO!Il' eileriia. a. 8\MI. :rea.'b.!Jl,ta.ção 
liNrál e :tts1e8.. 

·' 

essa vekula.das especl.a.llnente. pela .ún
~ daquele Estàdo baí:idcixa.nte; 

2,•) qu~. segund.o in!~s se
guràs,· a situação geral dos leprocõ
toioo está cl.rcUJl.scrita a. estas cO'll.di
ç.ões: 

a) slimentação geral i:Ilsuticien·te, 
quer qualitativa, . quer _quantitativa
mente, colii falta di ci.iidados no pre
pái'o ·dos ali'inentos; · 

b) o leite ria sllinéntação dos doe.Íl.
·tes não supre o co~ ~o, 
. quer nos. refeitórios, quer nas enfer

marias 'dos doentes acamados, que.r na 
d1stribu:1çã.o às colO~ e às :rettdên
c~. IlâO poderuio; portanto, ser obser
'Vadas IÍS prescrições lllé<ll<:as reJ.a. in
su!lclêncla dêsse a.fu:nento; 

c) as dietas alll:nenta:res pre$ctital! 
P.elos lllhtocios não passam <i os receitu&
r;!os }>al'a os doentes que nãõ d1sl)õem 
de. reeui-sos para. cibservá.-lâ.S, havendo 
dificUldade rui. s.qulstçãa de gêneros 
prescritos, tais~ lei·té. hà:ngos, ver-
duras e frl1ta.s; · 

d) o irataí:n.énto médico é ihi:Per
!élto e contra.iis. tood.s oo pÍ'iliCípios 
terapêutlcoo qile. pie.siodem o combate 
ao mat de il:ansen, ós qU&iS se bà.se!am e.n nOrina.s conibliuí.d.a.S dé alluiknta.
ção, higiene, boa. dispos1çties de éspi-

i'a:iho. ~ s li.Onn.; dé enm.r à . v. J!::tá; sr. ~~. o t'eQuen-to / .f4· aJ:Udtd>a;. -a.guuds.n® surta. 
oo · ~11,\ores . resulta.dos pti.rà; a.ciu~ 

1es fu!~. <Minto bem.> 

rito e processos curativos à base do 
61eo de Chaul.znousra; 
· e> lastimável deficiência técn!ca e 
.àematerislpara os serviços dentários; 

f) oo paVilhões se ooham. superl.ota:. 
dos; coin flagrante tra.nsgress&, do6 
mais rild!nientates prineí.ptos de hig!w.e 
e hàbitaçlo; pe(:an<!o pela faiW. d'água, 
deVida, e:::~ p!l.l'te, à escassez de energi11< 
eiétr!ea, tendo . ruim e insalubre o 
"precioso liquido" por ta.lta. d.e fil
tros,.; · 

o orcear etWfa à Mesa. o se
guinte: 

Collsiders.ndo: 
· t. oj que cont1nusm eorre!Jdo as zne.ts 
greves notic1ll.S a. ~w dos se:mços 
do Depa;rt.ame:nto de Protllma. da t.t
p:J:a · do Estado dê São PaUlp; notfcla.s 

.· 

· g) o Depsi'tS.me:rto de Protilsx!a <ia 
Lepra de- ~-!>aulo; por jalt;a. de ve:r- -
ba.s suplementares, tem recorrido às 
c~ be.neficientes ma.ntidas pelos 
p!láp.rios !nternsdo.s, prejudica:ndt>-os 

· assim de maneira. d~; · " 

s. 0) que o processo ds venda. de pré
dios no interior dos sa.na.tór.ios. -para. 
l'e!l!dêncla dos doentes, il real!llado 
!legs.!m.enW, r~do o eompndar. 
em Vil: de eser.itura. ou ~ de qui-



-60-

tação da. e.qllisiçã.o ó.o !.móvel, u:ma. · 
s!Inpl.es declaração que lhe %$> con
:ere os direitos de proprietário, ~an
do o doente-comprador sem direito à 
proprtêda.de; . . . , . 

4. o) que bâ. sérias e graves irregula
ridades na adminlstra.çii.o na.s Ce.ixsS 
Beneficentes dos . Sanatórios: 

s.o) qUe nos ·LeprocOmios nii.o :!lá 
taboratórios para os .mais rudimenta
res éJta.mes clinicÔS; 

6 . o) que bá. declarações nol'lnlilil de 
pessoa!;, de. que fora.m vendidos a.os 
sii.os múmercs porcos engord:ados com 
os restos dcs alimentos dos doentes, 
porcos esses crl.adO!i no sitio "Boa Es
perança" e de proprleda.de dos refe-
ridos doentes; · 

'1 • o) que aos doentes dos Sans.tórios 
es.çarsm seus cl1reitos de orgairlzar a. 
Vida interna, aêjmlnl&trll.ti:va. dos seus 
a.silos, · elegendo prefeito e cAznara de 
vereadores, segundo hábito tra.àlclonal; 

s.o) qu'e é !ndispensável 
e urgente pr~vêr ~ acudir 
com medidas e recursos morais, téC
nicos, ma.terhõ.l.$, médicos, e os mll.ÍS 
que sé · tórnare:cn neeessários aos asi~ 
los ou sa.na.tórios de .leprosos, má
xime, como iniciativa todos nós, 05 
recolhidos, aos qua.fs todos nó<>, os 

. de satrãe, · temos divida de gratidão 
pelo seu segrega.mento da soe!eda.de. 

Requeremos · por !nterlllédio de. DD. 
Mesa, consultada a. Egrégia. ASSem
b!&, se nomeie u:ma. comtssão de 5 
(cinco) senhores Representantes do 
Povo, a !im de apurar, num in.qué
rlto: 

l.C) a verda.<ieira situa.ç§.o dos le· 
p:'Osos; 

2. o> o de que n~tam. para des
frutarem· uma. vida ·d1gm., humana.: 

3.") a.s .lnl!guia..'"idades hsV!de.S nos 
leproe6m1os; 

. 4. O) se bA explo:ra.dol'es dos doentes 
que se hajam locUPletados à <rusta 
dos Internados, ou que ba1sm. aos 
hansenianos feito sr>:fre~ vexames, hu~ 
~ ou outros prejufzos; em 
caso positivo, determil:lar. com bll.se 
no rela.tórlc. por a;presentar, a. a.'oertu~ 

ra. dum mquéri~ pol1clal•e,dmlnfsl;ra-

tivo para que os responsáveis sejam. 
entregues à Ju.st!çs. commn. 

Sala. das Sessões, 3l de mato de 
1S46. - Cam'POB Vergal - Pedroso 
J'Únf<lr - E~ébío Roch.a. - Melo Bra
ga '- Levindc · Cae11w - EU/l'ltfeZ 
Mendes - .Benfcio Fontenelle - Plí· 
nfo .Barreto - Erasto · Gaertner -
Café Filho - Cor..a Pinto - João 
A= - · Domingos Vela$co. 

A ·impri11'.4r. 
O SR. PRESIDENTE -- Tenho· 

sóbre a. mesa o aesuinte requerimento 
de autoria do nobre Reprcse~.tante 

S:::. Antonio Felicfa.no, ped:aldo seja 
consignado em .-\ta voto de pesar pelo 
fulecimento do Dr. Carlos Moreira.: 

Requeiro sejá consignado na. ata · 
dos tra.ba.Jhos da sessli.o de hoje des
ta Assembléia .COnstltuivte um voto 
de pesll.l' pelo :fa.lecbnento do Dr. Car-

: los Morel:ra. '-- · . 
Sala das Sessões;ltos 30 de mato de 

1946. - Ant6nfo Felidano: 

O SR. PRESIDENTE - O Se· 
nhor Antonio Fe11clano envia à Mesa 
o seguinte discurso papL ser dado 
como lido: 

Sr. Presidente: :Falo, neste instante, 
pa..~ traduzir os· nossos sentimentos 
pela-mOrte. de um. notával patricia. 
E' dever impOstO a.os- que vivem a ho---
menagear a.os que vão. tombando no 

· combate da existência. E' o prêinio 
devido àqueles cvja vida. foi clarão de 
luz, 1lnmlnando o tempo, or.lenta.ndo 
consc!Onc!as. -

Como expressão do .:maior respeito, 
norteada. pzlo mais ·vigoroso espirlto 
de Justiça, presta esta respeitável .tis· 
s~bléia Constituinte, hole, Por meu 
Intermédio; sua homenagem ao Dou
tor Carlos Mo~, ilustre na.tura.
IL;ta bra.sileiro, falecido no mês cor
rente nesta grande Capital. Funcioná- . 
rio público, por seus méritos. pessoais, 
foi alvo das mais expressba.s COlllsl>· 

. gn;.ções, tendo iniciado sua e,tividade 
como professor e naturalista-ajudante 
do Museu Nsclona.l, do qual :foi dire
tor, sendo, afinal, investiào ns. Supe
rintendêncta. do Instituto de Defesa 
Agricola do 1d1nistéz1o da Agrlcultma., 
c~o em que obteVe sua aposenta.
dorla. 

No Utugua.1, ns. Rols.nde, nos ~ 
dos Un!dos da .América. do Norte, :aa 
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Argentina, foi embs.!xador de nossa. 
eUlt\lra em. conferências sôbre os nos
sos problemas agricolas. 

Existência tAo · digna mereceu jus
tfsslmas referências no grande ~o 
da. op1Dião pübllca, guarda de maJes
tosas tradições de nossa Imprensa -
o "Jornal da Comércio'\ que assim 
conclu.lu a noticia sôbre a morte do 
ilust:-e na turallsta.: 

como secretário da Comissão de Es
tud9S áas Minas de Carvão de Pedr& 
do Brasil, chefiada. pelo grande geó
logo americano I. O. White, a êste 
acompanhou todo o nosso pais, nos 
seus estudos sObre o carvã~> brasileiro, 
bem como em suas viagens à Alema
nha e à. América do Norte, para o 
mesino fim. "Como l!nguista consu
mado, !alando e escreveJi.c!o inglês, 
·francês, alemão e português, eom igual 
fluência.'', segundo as tmua.!s expres
sões daquele geólogo, foi o Dr. Moreira 
quem tradUZiu do inglês para. a. nossa. 
língua e pa<ra o alellláo o famoso re
latório apresentado ao Govêrno ~
deral pelo clentista americano, sObre 
ci Carvão .do Bra.sll, cujo relatório foi 
publicado e!ll 1908, pela imprensa Na
cional, em 2 grossos volumes, e é con• 
siderado obra clá.ssl::a. sôbre êsse im
portante assunto. 

O ilustre lil'Orto publicou inúmeros 
trabalhos .e · monografias sObre ciên
cias naturais, tendo sido também as· 
~llil colaborador . de· revistas nacio
nais e estrangeiras, destacando-se, en
tre os seus inúmeros trabalhos, os se
guintes: "Crustáceos do Brasil" 
(1901) ;, "Vermes Eligocbetos do Brà
si!' (1903) : "Best!uro da Cana em Per
nambuco" (1916) ; "A PiscicUltura. no 
Brasil" (1921) ; "Entomologia Agrico
la Brasilen" <1921): "Pulgões do 
Brasil' (1005) ; "A Broca do· CB.fé" 
(1925) ; "Os perce'lejos do fumo no 
Brasil" (1926) ; "FurcUlídeO!! do Bra
sil" (1930) : "Insetos ·que corroem o 
chmnbo" {1930) ; "Insetos coleteros 
Fassrilideos do Brasfl" (192l!) : 

o na tura.lista. patricia fe.z1a. parte da 
Socieda1:le Eotomo!óg!ea do. O!lile, da 
Socleté Zologique da. Frarice, da Socie
dade Entomológics. da A:genttna, da 
Sl>é:iety e dtl. Geogra.:phiclv SOC1ety, 
amõas -de WIIShinston. 

Em 1929 foi conde<:oradc por S. :M. 
o Rei da Bélgica por ~<ua.s contribui
ções cientificas a êssil pais. 

Para tão digna. personalidade, · Se
nhor Presl~ente, deseJo· a homenagem 
desta. Assembléls consubsta.nc!a.da no 
r~uerimento que envio à Mesa. 
· Essa m.s.nifestação tem expressão de 
justiça. E' culto ao sentãznento a. 'QUem 
foi útil ao ·seu tempo e à sua. gen:te. 

Neste momento acompanha a refle
xão de An111tole France: 

"J&. de todo se per~eu o barco 
no horizonte, e e.inda os lenços se 
agitam. 

sempre foi da. natureza humana 
;Prolongar os ac!euses", 

o SR.. P!aESlDENTE - Os se
'llhores (!Ue estão de a~rdo. em que 
se consigne o voto de pesar l:'eque
rldo, queiram . levantar-se. <Pausa:) • 
· Está ·aprovado. 

Vamos passar à matéria da. Ordem 
do Dia.. ~ 

Continua. em discussão o requeri- . 
:mento n. <> 30, de 1946. · 

Tem. a palavra o Sel:lhor Ullsses 
Lins, prllneiro orador lnscrlto. 

O SR.. • UI JSSES I..J:NS tU o se
àuin.te àíl!CUTSO) • 

Sr. Presidente, srs. ConstitUintes. 
Na hora. em que acaba de ser aprová
do o projeto da. Nova Ca.rtS. Magna. tão 

. anciosa.mente esperada. pela Na.ç~. se
ja-me permitido que, em nome dos ser
tanejos que represento nesta. casa, ve
nha. render a homenagem· dos meu.'! 
api&usos aos artífices da nova. Conatl
tuição do pais, os quais com tanto es
!Orçt; e elevação de Vistas se desin • 
cumbl.ranl. · ãa alta ta.refs. Q.Ue lhes foi 
confiada por todos os Pa.rtldos rept"e
senta.dos nesta. .Assembléia.. 

P•alo, !l.5Sim, em nome d~ sertane
Jos que r.:u-s aqUi me envia.ram com. os 
seus sufrágios, porque devo salientar, 
espeda.llllente, a. .satil!.!apã.o intima de 
todos os nordestinos ,por verificarmos 
que·~ projeto da nova Carta :Magos, 
mantendo, aliás, o que jâ fOra reconhe
ddo pela aons~tufçlfo de 34, COllsidera, 
com justiça, o plano das Obras contra. 
Sêcas, como um problema nacional. 

E, por sinal. S?s. Constituintes, o 
assunto ~ue me tr.1.z a esta tribuna, :e-: 
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laciona-se com ês::;e problema secular 
do nordeste. 

Refiro-me ao plano de captação da 
energia hidroelétrica da cachoeira de 
Paulo Afonso, cuja solução constitui 
um prolong8.ménto, senão o próprio 
coroamento das Obras contra as Sê
cas. 

Inscrevendo-me para falar sôbre o 
requerimento n.0 30, desejava apenas 
ponderar que, a meu ver, não mais 
se justificava a discussão dêsse reque
rimento, em que se pedia informações 
ao Poder Executivo sôbre o andamen
to das obras a serem realizadas pela 
Companhia Hidroelétrica de São Fran
cisco, organizada por um Decreto-lei 
do govêrno federal, no ano próximo 
findo. 

Isso porque, srs. constituintes, eu 
acabava de ler as entrevistas conce
didas -à imprensa pernambucana pelo 
ilustre Ministro da Agricultura, em 
que S .. Ex.a se manifestava contra a 
execução, no momento, das referidas 
obras, alegando que o govêrno não 
dispunha dos recursos necessários pa
ra custear tal empreendimento, e, 
assim, não seria interessante dar iní
cio às obras, para não serem concluí
das. 

Deseja v a eu apenas ponderar aos 
nobres signatários daquele requerimen.,. 
to que, nestas condições, o pronuncia
mento da Assembléia, já agora, teria 
de tomar a forma de um apêlo - o 
que aliás já foi feito com o substitu· 
tivo apresentado àquele requerimento 
- apêlo dirigido ao Presidente da 
República, para que S. Ex.a., cum
prindo o que prometeu aos nordesti
nos, no discurso pronunciado na ca
pital pernambucana, quando em pro
paganda de sua candidatura, se 
dignasse mandar tivessem início, sem 
mais tardança, os trabalhos para a 
captação da energia de Paulo Afonso, 
por se tratar evidentemente de um 
problema que, pela sua capital im
portância para a vida do nordeste, 
estava a exigir do patriotismo e da 
clarividência do govêrno da República 
a sua imediata execução. 

Isso o que eu pretenãia diz..gr, Se
nhores Constituintes, porque não me 
jr;Jgava, como não me julgo, com au
tcliia·de para falar sôbre um pro-

blema que devia ser debatido, como 
foi, com maestria, por vários Constl
tuintes que ocuparam esta tribuna. 

Entretanto, já agora, e na altura 
cias minhas modestas possibilidades, 
sou forçado, por um imperativo do 
dever assumido para com os sertane
jos que me enviaram a esta nO'bre 
Assembléia Constituinte, a emit~r al
guns comentários, quase que em adita
mento ao que já foi expendido pelos 
nobres oradores que me precederam~ 

nas sessões anteriores, sôl:>re o mo
mentoso pr-oblema que não ·é a:penas 
um problema. do no:lldeste, mas wn 
problema do Brasil. 

O -Sr. Lino Machado - Vossa Ex
celência diz muito bem; o problema 
é do Brasil e não do nordeste. 

O SR. ULISSES LINS - Com 
muita razão, Srs. Constituintes, es
creveu José Lins do Rêgo, num livro 
de impressões, ao visitar a famosa 
cachoeira, conforme lembrou desta 
tribuna o ilustre Deputado Medeiros 
Ne.to: que Paulo Afonso estava rouca 
de gritar pelos engenheiros do Brasil. 

Devemos salientar, entretanto, que, 
sem ser engenheiro, um sertanejo, ca
boclo bronzeado das terras ardentes 
do Ce.ará, com o seu gênio e a sua 
audácia de bandeirante do progresso 
e . da civilização por aquelas paragens 
adustas, aproveitando um fio dágua 
- por assim dizer - da imensa massa 
líquida que ali se despenha desor
denadamente, aos borbotôes, mostrou 
ao Brasil que PauJo Afonso não devia 
constituir apenas um motivo de ins
piração p~ra os nossos artistas, escri
tores e poetas, dentre os quais avultou 
Castro Alves com as fulgurações do 
seu gên:o criador de beLezas imortais; 
que a imensa caudal devia ser do
mada pela inteligência do homem, 
para acionar o nosso progresso e criar 
uma civilização no nordeste esbra
zeado, para transformá-lo no poten
cial de riquezas em que estará con
vertido dentro em breve, com a. 
execução das obras confiadas à Com
panhia Hidroelétrica do S. Francisco. 

Uma pequena amostra ali está, com 
a construçii.o da cidade da Pedra, hoje 
Delmiro Gouveia, num local onde 
exitia antes um pequeno núcleo de 
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h&l>UaÇóe:s; .com o seu par.que indus
trial qua .seria. ·ooje ·= .dos.ma.ls :!m
por..a.i:tes <la América .do &li, se a 
po'!:itica. 'de aldeia; aliada, ao que se 
diZ, à torpe. ambição de uma indús
triil. estmngelra, não ho~vesse ar
II!:ll.uo o b!'li.Ço de uxn inconsciente .para 
8:bater. o !nt..»épido .cearense, euja me
mória é UI:J. símbolo, por .con..<ti.tuir um. 
exemplo de arrôjo e . .de iniciativa 
digno de ser i.mitai:lo por aquêles que 
estão em ·condições de carico:rrer para 

mente, com uma fúria que .sssrun:C-;a, 
- confrange e revmta, as últimas .r:eser

vas flo~:estais que' 'l.l..tlda ncs ·re~tam. 

o engrandecimento .nacional. 

:E:sse perigo alanname Cle&<pa.,ooe-
. :rã, é claro, com o upro.v.e!\.a.men'tO de 
Paulo Afonso, qua.n.·~o .iJS tl'e!!S da. 
Great Westem e 'i~ outras ~'lmpa

nhias de esb:ada ele f-erro, forem. ele
tTI..f!cados: quando, então, o mteriO!' · 
e..os ·Estados fõr se !ndustriallzanlio. 
com o aproveitafnt>.nto d.a matéria 
priilla, a mão: melàomndo as condl
ções de vida do homem do interior, 
flXando-o à gleba, evitando-se dêsse 
modo, o deslocamento -::onst..mte de 
massas h\IIIlli.Das para o utoral e, es
pecial:Inente, para as ~'9'-tais, onde 
estão localizadas as ·ncss«s prln<:!pais 
indústrias, o que vem agravand;>, dia· 

'E' que Delmiro · ·Gcuvela não era 
dêsses que .·tudo esperam do govêmo, 
eomo se {) govêmo pudesse empreen
d·er e dar solução a ·todos problemas 
palpitantes do Brasil;· Delm.!ro, nor
destino de espírito !anque, não se 
preoet~pou em pedir 11UXfi1o ao governo 

· e, sózinho, enfrentou e levou ·a efei
to, com o mMs cómpleto 'êxito, o pla
no que, naquela. época, er;;.· ·tido (.'ODlO 

imp~ticável, iniciando assim .a solu
ção do pl'oblema que, dinda ·hoje, é 
aconsellmdo parã ·maJs tarde, quan-

' ,. dia, o .tu'oblema do pauperismo, a 
cri.ar focos de ·descon~!:l:ltamento ç de 
agitação. 

. do ·o _govêrno federal organiza ul:na 
c 0mpanhla, _para empreende: ,a cap
tação .da .energia da famosa ~oeira, 
na q~ .terão ãe cooverar seis lóMa
dos do .li.OJ;deste e, alnda mais, os pa;~:-
tic~es. · 

Serla lll!antllidade, srs. constitutr:i
tes, lluel'~ · mostrar as .vs.nGa.gens de

.. ~ .4& ,solUção de .~~~ma 
·de 'tanta .w:Zência ~ ~ tamanbs re
leva.ncta, pois a ópiDião das j;éC!lliC~ 
dos entendidos e a.pruxonados n~ as
sunto,' !ala mals al~.o ao ·que a vc*: de 
um ·mod~ consttt!rlnw. 'tiin;:, ·'!ie. 
lo!!gúlqna região · ~ oual citou ·v1!!
cUlado de coração ·- o meu qerido 
sertt:o de ·Pemambu::o. · · · 

Dircl. apenas ,qu~ · Íl soluçflo dês.•e 
problema, pela rme. lmpo't'õAilcia é ..e~
g!da, .por .a81lim ã!zar. qaa.o;e olUC .por 
'Um im?Srat.lvo .de salvação pllbllca.. 

Porque, ou sp:ove.;l'8UIOil JA a J!a a 
energia de Paulo é!CllSO .·ou e ind:ús
tr!a ão .nordeste t-lt~ de ·sofrer um 
colap,so dentro .de algu::s ~. ~1%. c 
:echamtmto de suas tábrlca.;,; e "eto!l· . 
mos. COIXI ~. o ncr.icste ~-: 
formado num verdaelelro cteoe::o,. Pelo 
ma.ellado a &erviço d.l.s locoruotlvas e 
das calde1ras, a aca.Zt', JmnwrJ:UPta.-

Tão urgente se ·me afigura a. wu
çãil do problema: de Paulo A!onso, .que, 
se tomasse mistér o ·sacrJ.;uao de c.u
tl:os ·problemas menos pramentes, que 
êsse sacrif!cio 'fôsse 'feito, em :holo
causto - ~ti ;lae o .~gq, - a um 
dos maiores, senão .o mal.!: :.1mpor.ante 
dos problemas nacionais no atual mo
mento: .o "lie Ps.ulo 21!on5o. 

Sini~ Porque .êle .envo!ve .os inte
~es ~ mais .de .doz~ milhões de 
nordéstinos, .ou .seja a pouulação dos 
Estados do ncu:déste, - 0:!1 interêsses, 
por.ta.nto, da. qus.rta . parte da ,popule. -
ção do pajs. 

Que se adiasse o pro'blema da lml
~. até ®e. de ruturo, e depois 
de melhora.da.s ·as condiçOes ·do homem 
do m~or, dO!< trabi!Jha.llcres cacio
nais, cuje situação 'é lmpressümsnte, 
se pudesse ewsllzar para o ·Brufl o 
br&.ço eàtrsnge1ro; que se suapendem~em 
a.t6 :zr:esmo alilm3 serviçoa adlê.veill c1&s 
Obras contra as Sêcas, Srs. constitu
intes; pols, se a eOl:lStruçãcl ~e um 
8C',!de, ;;cr ~emplo, va1 z,enef1cmr, e 
remotame:1ta, o ·llzn1tlldo tl'echo da 
zona onde se t1ver de constrUir 'Uilla .re-
!;risa, Paulo Afonso benetlc!sri e. re
;iio compremdlda por· várioB Esta· 
dos do nordeste. cujas condlç6e: de 
progresso, de .desenvolv1menro em to-. 
dCAJ os setores da atividade ch•tmana, 
senam. :f.m!.tro·de pouco ieDlpo. &8~ 
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um. quase . deserto uma das reg1õeS 
mais prósperas do país. 

:s: tão wgente o problema de Paulo 
A!onso, que adiar a. sua solução seria. 
um crillle; como se.."'ia. um crillle, tam
bém, s. suspensão dos serviçoS .de cons
trução da. estrada de ferro de Palmei
ra dcs Indios a. Colégio, em Alagoas, 
e a. qUE: vai ligar a. Leste· Brasileiro, na. 
:Sabia., à Central do Br~ •. em Minas, 
às quais se referiram, há poucos liia.s· 
desta. tribuna.,· dois ilustres represen

. ta.ntes daquêles Esta.dos. . . · 
o Sr. Medeiros Neto - o trecho 

ferroviário de Palmeira. ll.os Indios -a. 
Colégio é uma. necessidade urgente, 
de· ordem econômica e. sócial. Se, por
ventura, as obras não forem devida
mente continuadas, verificaremos que 
Cêrca de dois mfl operários ficarão sem 
pão, sem tetO, sem ampaJ;O, porquan

. to foram deslocados de várias zona.s, 
principalmente dos sertões de Per
nambuco, Bab1ll. e Sergipe, e. sõ~te 
com. dificuldade pOdérão retornar às 
localidacies de' onde vi~- · · 

O SR.. U"""....;ISSES LINS - · Muito 
obrlga(!o pelos esclareclmentos de V •. 
:e:x.a ' -

Porque. a construçii.o dessas vias
férreas - que estabelecerão a. llg!i.ção 
do nordeste à capital do pais - é 
exigida pelos i.ilterêl;ses da. próptlz. se
gurança. nacional, tendo-se em .. vista. 
a experiência dOlorosa. que experimen
tamos h& poucos anos, quando por 
efeito . do- torpedeamento dos nossos 
vapores merca,ntes, tivemos a.. ns.vegà
Ção ma.rftima. interrompida, ent-e o 
SUl e.o norte do pais. · 

. su~>screvo, por isso· mesmo, mtegra.l
niente, as palavras dac.luêles dignos 

. eoristltllintes, PQTilU~ :cá ob-ras que, pela. 
sua. imPórtllm:la, não devem abSo!a
tamente ser interrompidas,. sejam q.us.is 
forem os sacrWcioa ez1gidos :;Jara a. 
sua. execut§.o. 

E Paulo AfO"..lSO está ev.ldentet:.lente 
lleSSe caso. 
· Façamos votca, portanto, pa.rs. ·que 

o sovêrnO da. Ret)db11ca. &tendendo 
ao a.:pêlo a.ngu.tl;1oso do Nordeste. se 
digne· ma.nciar execu~ os aervtços a. 
serem empreen~ -pela COmpa.Ilh!a. 
Bldroelétnca de SAo P:lJ.ndseo, po~ 

dendo S. Elt.• f!.ea.r certo de que, 
assim procedendo, terá assinado a. 
nossa. carta de alforria eoonômiC:!., 

. dando 1Iúclo, assim, à .solução . dos 
grandes probleiilal! nictonals, cUja. 
proorastins.çá<> tem sido a. ·· causa real 
do nosso a.trfl.so, da angustia. em que 
nos debatemos, a proclll"S. de :rmnos, 
como que, a 'tatear no escuro. 

E' que só resolvendo os importan
tes prob~ma.s do Brasil, Concorrendo 
pan:. a industrialização do. nosso in
terior abandonado, cria.ndo riq'lezas, 
a.eslocando as granc!es massas que Vi· 
vem mlserà-relmente . nos ~entros ur
banos, pal"a os Illeios -rurais, só !ISSUn, 
Srs. Constituintes, poderemos com
bater os grandes males que nos· afll.
gem. Só assim, srs. COnstituintes, 
pOderemos desmentir aquele con~ito 
humilhante . qu.e por a.i corre mundo · 
- de que. no '"Bl:llóll.-tudo. é gr:mde . 
. menos o homem. · · 

Confiemos· no patriotismo do govêr-
no da República, Srs"' CoiÍstituintes, 
que, decerto, marcará em Pául-o Afon.i 
"S<i. a. nossa. marchil. para o "futuro, . e, 
então, wrenios que a. chamada.. "se" 
mana lfrica do ·São Francisco" na· 
ex;presslío pitoresca· de um constituin-
te nordEstinO. .,..._:_f~i O prelúdio ÕS 
epopéia. da.· redéi:lç!i.o --~ 
Nordeste. <Muito· bem; muito bem. 
Palmas. ó ·Orador é CtLm7Jrimentado.) 

(I)Urante_o él18CtLrso ãO: Senhor 
Ulfsses Lins. assume a 1)1"esZ..déncfo;; 
o Senh.cir OtáVÍO · Mangabeim, 1.0 
V!ce-Presidente.> · · 

O SR.. LEOPOLDO NEVES - Sr. 
PreSidente, peço a palavra, pela. ordetn. 

O SR.. PREsmENTE - Tem a lla~ 
lavra o nobre. Representante. 

O SR.. LEOPO:.DP NEvES <Pé!a 
ordem) <•> - Sr. Presidente, antes 
de enviar à :Mesa o requerimento que 
tellho em mãos, queria prestar escla
rec!mentos à Assembléla da razão Que 
me levou a :fazê-lo. · 

A 2 de agOsto de 1345, em ~ 
flUVials brasilelras, foi pasto a pl.
que, pela canllone!m colombialla 
"Carta.gena.", mn ns.Vio d8 SNAPP, 
<'.l]emado ".Ajudlmte". As ,.utortdac166 
bna1le1rlla tc.!:liaram na~ aa 

c•> mo ~~ :mato pe1o omdor. 
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medidas necessárias, 'de forma. a acau
telar os· interesses nacionais e tazer 
respeitar a nossa. ·soberania. A comis- · 

. são nomeada concluiu que pelo· atun
. da.mento · do navio era J:esponsável 
a embaJ:ca.çáo colombia.ns. e, nessas 
condições,. foi aJ:bitl:ada pela .J:eferida 
.comissão, em conjunto com autorida
des colombianas, determinada quan
tia para indeniZaJ: os h&deiros das vi
timas do desastre. 

:t;: em . derredor · dêsses fatos, Sr. 
!?residente, que rurijo, por intermédio 
'lia Mésa, ao Ministro de Estado . das 
Relações Exteriores, o reque:rlmento. 
que passo às mãos de V. Ex.a 

Era. o que ·tinha. a dizer. (Muito 
bem.) 

O ·orador ~v:a à Mesa o se-
~nte: · 

. m:Q'O'EiliMEN'ro N.0 201, DE 1946 

. · Solicita q1W o Poder Executi'VO 
informe se pelo govêrno da Co• 
lómbia já joi jeito o necesscírio 
depósito ela importdncia arbitrada 
para pagamentO dos herdeiros ·fi 
título de indenização, elas vítilÍ!.as. 
ao torpedeamento ao 1)apoT nccio, 
nal "A1udamte''. 

. .R.equeil:o p-or intermédio da. Mesa da 
Assembléia. Nacional Constituinte que 
pelo Exlno. Sr. Mlnl.stro de Estad~ dO!> 
Negócios do Exterior seja. . informado 
o seguinte: ~ 

a) Se pêló gÕVêmo da. República da. 
Colomliia, foi jã feito o necessãrio 
depósito ela 1mportA.ncia arbitrada para 
pa.ga.m2Ilto dos hel:deil:os à titulo de 
indenização das Vítimas do plquea.men
to do vai>QI' nacional "Ajudante", a.fun
dsdo em águas fluviais b:a.sile!r&.a na. 
noite de 2 de agOsto de 1945, no Rio 
Sol1m6es. · · 

b) Em caSo afirmativo, se j~ foram 
efetuados tais ps.ga.mentos; , · 

c>. Caso contrário, qua.is as .medidas 
que estão sendo tomadas ou que'foram 
3)0!Jtas em pr&t!ca para tal fim. · 

Sala das Sessões do Palf.c1o TL.ooa
dentes, em 31 de maio de 19i6. -
Leopoldo Nt!:Dea. - LeopoJdo P21'U. 
- Lamei.'"G Bttttmeóu.-t. - Lert! Sem
to,. - N&.cm Pari168. · 

A imprimir. 
O . SR. .PRl!:BlDENTE - Tem -a 

psla.vra. o .Sr. Rui Santos s6'ble o 
Requerimento n.0 30. . 

O SR. RUI SANTOS (LI! o lle
guinte discUno) - Esté. em discussão, 
Sr; Presidente e Sr8. ConstitUintes, 
o . l't!qUerimento n.0 30, que solicita 
!.Ilformo.ções ao PocleJ: Executivo. sõbre 
o andamento das realiZaçõeS empre
endidas pela Cia. Eidroelétrica de São 
Francisco, - que .fará o aproveita
mento da ca.choeirs. de Paulo Afonso. 
E estamos certos de que, à essa altura, 
não M opiniál> divergente. Não há 
a.penas um desejo: tôda. gente pro
testa contra a não utlllza.ção, até hoje, 
da gra'll(le quec'la que, em qualquer 
pais do mundo, já. estaJ:ia com sua 
energia tranSformada, rendendo, -tor
nando-se útil à. coletividatle. Somos. 
porém, dos que pensam na necessidade 
óe se fazer, de logo, alguma -coisJ. no 
sentido de· tornar o homem, mais di
retamente· õeneficiado pelo aproveita
mento da. Paulo Afonso,· em condi
ções de obteJ: o má.x!mo da eletrifica
ção do nordeste. Ainda. M pouco 
tempo,o Sr. Ministro da Viação, ápre
sentando perante a. ComisSão de In
quérito Econômico da Assembléia, os 
quadros tristes da realidade na.eional, 
no que toca a vias de comunicações, 
mostrou o êrro em que incidll:am 
alguns. governos, esticando trilhos sem 
olhaJ: para o saneamento ela região, 
o que contribuia para a situação defi
citária de váriaa estrads.s. E clar.o 
que sim. Em tOda obra de desbrava
mento, de emancipação econOm!ca, o 
sanitarista tem que !r à. frente. A 
l!l!ISSBgem da -estrada., a chegada de 
energia, PDJ: si sós, não fazem com 
que o homem produza. Ce:-to que a. 
estràda. e a. luz elétrica fa.cilito.râo a. 
tarefa áo profissional da medicina.; 
ma.s no homem :;Ao, - cul·a.do e as
sistldo - e~ ·a base de tôda obra. 
dessa natureZa.. ll:Ie é o capital já 
existente, à. :mão, para. parte dos· em
preendimentos: é- preciso mantê-lo 
cmlllante, ret!r9.ndo-o da imobilidade 
à. porta da caba.na, encolhido pe!o 
frio do sezão, anem1ad'Q pela, ven::ll
nose, ou snquUosado pela sffllis. o 
homent que desce do norte 'Oe:-a as fa
zen<la,; de café do sul crtoÜ. fama de 
eficiência no desbravar a terra.; e êsse 
homem que tão poderosamente con
trib~u pa..."'a' a grandeza ela econolllla 
paul1sta. fol o homem ®ente do norte, 
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·%ni.nildo Pt>r _ t6d& sorte-~ dOenças, foi 
o . retir=te cheio. de éomple:tos · que 
deixou: s.trás de s1 o qUS(tto- d& sêea, 
com S. roça devastadá, o !.!lho morto, 
a cactmlia sêca.. Prepa.reillos, porém, 

· êsse · h o m e ln, tra. temo-lo, assJstâ.,. 
mo-lo e sua produ çã.o será bem 
ou~. o rendiniento do seu .tra.tmlho 
impressionantei!lente. maior. 

Ns.scldo às marg~ do São Fran
cisco, cheio de amor à terra, de há 
:nulto. que- estudamos o problema sa
nttá.rlo da região. E' !á que passamos 
as férias de fim: de a.no .:_. f-érias que 
são opCJrl.!mida.ife de melhor. observa
ção do homem e de acompanha.mento 
direto dos . índices endêmicos da re
gião. Conhecemo"l~ também da con-

. 'V'ersa. · com um outro médico que faz 
a poUelinica. nas suas cidsdes de 
maior desenvolvimento. Acomps.nha.
mos o resultado quase nenhum dos . 
postos de saúde ali .Instalados. Posl
tiva.mos a. sem valia da qu!pln!z'ição 

. mal orientada., entregue s. leigos. E 
Vfulos como é fácil .a obtenção do i!Jti-

. to "desde. que bem tra<;s.da. a ca.mp:.
nha, e. ainda melhor executada, como 

. se qeu-, a.nos a. traz,. com o serviço de 
Febre .Aina.rela.. · · · 

A IIOS;Sa cond.lção de hahlano, quase 
que limitou êsse estudo e essa. 
obser"\!ação a.o chamado medio São· 
Fra.neiseo - ao trecho - por sinal 
que o. maior - que v21 de Pinpora a 
Boa Vista. Dai teri;ilos traçado c lll!l 

- Plano de a.ssiet.ênciá sõ.mente ao ho
mem que mora. .nessa :regiã.o, ·na IIU& 
ms.ior pa.-te ba.l:.ia.na., segUit:a. de MI
nas 1! Pemsmhuco, mas· qlis pode ser 
estendido à serglpa.na e als.goa.na. 
Nê3l!e plano porém, benc!lctsdo seria 
todo· o Bn.all porque o serviço al1 ins
talsdo representar1s. uma. bari'eira à 
4escida cio norte ou subl<!a. do liUl atr&
Vés as lfNU bnmenu, de endemias du 
zonas Beptentrtolial ou merid.lona.l do 
:Bratdl. E ps:ra 11e te:' ;una· idéia de 
que, com 1Bto,. c.lo buacaiXloa a s1m
pat1a dos Sra. Representantes de ou
tros Jl:itad.os 6 ~.·em mquêritc rea
lizado h& menos ele ano pelo D!'. Pan
ton N~ats. em vapcna c1o SAo Fran
cliCO que aondUI!&m l'~tes pa.t'll. o 
"Sul do Pafl, foi lmp:rea;!cnantemente 
alta a c1fra ele tracamatoaoa •. Quem 
l&be a a mlelll1a pr.Ulllta. • boj!S 
bem ~ &tl'A'V\ta 11m 6tlmo 

serviço- de combate oo tr.Lco-ma não 
foi antes epidemia cUja. fonte .de. m· 
fecção . esteve nos nordestinos desci-· -
-dos pelo São Francisco? E não bá 
nisso suspeita vaga. .t. endemia ba
hisna., - !nstaleda. priiwipa.lmente no . 
Nordest;_e- nasceu, SEigundo a .a.firm.s... 
ção, se não me falha. a. memória, do 
Prof. Cesâ.rio de Andtade, com a.· des
cida de fanáticos do Ca.rlri para a 
igrejiillla · que Antônio Co:riselhelro 
construis. em Canudos .. 

A zona por nós esturlada co-mpreen
de 22 municípios (18 na Bahia, 3 em 
Minas e 1 em Pe!'!la.mbucó), · sendo 
mais di! cento e cinqüenta. as '1oca!1-
dades rl.beirinhas, segundo levanta
mento do Serviço Nacional de Febre 
Amarela.. - . · 

A população. dOs 13 m1mlcí,pi~s 
ba.hla.nos, de acOrdo. com · o censo 
de 1940, -é de 362:l:8S--hallltantes 400 
mil, incluindo as cDmunas min~ira's 
e pel'Jlliml>ucans.. Essa. populàção · en
tretanto, segundo· traba.Iho do sa.Ill
tansta Agenor de ~ Negrão filho 
ilustre da região, .está servido por 12 
postos de saúde, sendo 1 em Pira- · 
pora. <:Mlnasl..; 1 eill Petrolii!a (Per
na.mburo) e 10 ns. Bahia; (Joazell"O, 
. ~lla..~.P_!!.Sa Nova, Remanso, 
Xlque-xtquê, . Bãireiras;- ·-PIIrlé!nga __ 
&nta Marta e carinha.nha) • Posso 
Porém, Sr. PreSidente, atestar-lhes a 
quase nenhuma eflciêiicla. m ·exce-
ção, é claro; à. ma.loria porém. pouca 
assistência dá., porque são unidades 
desaparelha.das; mal pagos os médicos 
que se v-2em ~gados a IIU!ds.r me
lhor de climea civil, sem r~:psr

tlçlo e!lclente de contrOle, sem meà!· 
ea.çlo ba.st&.nte :llQ1'a. atender à popu
la;ão pobre. Ainda há poUCQII dfas, 
recebi&mos -uma carta de casa "NO'I'a. 
onde pesaoa da 1'amfiia nos anun
clava. um surto · e:~~ldemülo de pa!u
diamo ali, consact.lêneia dr. vazante do 
rio. Ji: a.dlantava: "e o pla:r é que Cl!J
mos todos c1e :tem e nem no comflr-
ckl .nem no pOsto bt. um cent1-
sra.mo de -qntntno". E o mesmo qua-
dro, estamos ce:rtas, devia 11e nrificar 
na ma1llr parte .da3 o1da4ea do m6d1o 
SAo P'ra.nc1sco. . _ 

Bê. ali. algumas ~ CODI!t -Senta,. 
Sé, PU&I Atacfo, ~ai, S&ntana, 
e Qt.rjm'heui:l&; Para não falar :naa vila.$ 
présper&a que se · encontn.m lo =-



. gem do São Francisco, onde não exis'
te· :médico clinico. o recurso da po
pulação, é o curandeiro, ou práti<'O· 
. d:e ía.nnácil!.. ou o curfaS9 que, de 
Chsrnovl.z em punl:lo; pro.cur& estuQ.ar 
e dar- solução aes casos que lhes apre
sentam. Quem já. desceu -ou subiu· o 
São FranciSco, dc:;e ter notado, em 
muita cida.dé ou vila, mal à vapor 
encosta, a petiunta aflitiva que sobe 
do barranco': 

- ·vai algum médico ai? 
E' ··o grito. das populações abando

nadas e doentes, sem recurso e selJl 
socorro à mão. Segundo .revelou Age
no:r Negrão, em ·fins de 1944, havia 
na região do :médio São Francisco, 
apenas 4S méd.icos, um para cada 9 

· mil habitantes, se estivessem bem d!s
tribuidos. 

Ainda não se fez na zona sanft"an
ciscana, por Olltl"O lado, um Inquérito 
cuidadoso ~uanto às doenças que di
zlmam o povo morador às :margers 
-do rio, :mais sacrificado que o "eat!n
gue1r.o". .Que mereça o· nome de· in
quérito só há, em rigor, o reallzs.do 
recentemente sôb~:é .., traccma, e em 
que não sõmente foram examinados 

_ passageir.os de alguns vapores, como 
ró:m.eifos que foram. a Bom Jesus da 
Lapa, como escorares de- duas ou três 
é!dades, . e!ltPe' as . quais Joazeiro e 
Barra. Ficilmos surpresos porém. com 

. as conclusões a.... que·. chegou o -Doutor 
. · :Jantori · Nó','B.!s e . que forçou o go-· 
. vêino do meu EStado' a criar, quanto 

. antes, - coisa. o dé mês - na última 
destas cfaades, um · P&to de combate 
ao tracà:ma, para o que contou colll 
&Ultflio do goVêrno federal. 

O pa.ludismD, a sWlis. a. vermiLose e 
es des2llteria;s porém são os· males que 
:mais grassa.ni. na região. InQ.uscutive!s 
s.s referências quanto à mala.ria, às 
vermlnoses e às d!sente.""is.s; nossa ob
servação clinicia porém. a que a.lla:m.os 
a c.~o de vários colegas que exf'r
cem a. profissão :oa zona, faz com 

. qúe .considere!!lOS a sf1'il.l.s o mal. de
·v&stador a. ser colocado em seguz,do 
:Ulfa.z • A 6sse fator se deve a et_,t"a 
eleVada de Il&tün<)rtos e de a'oorto5, 
(Negrão aére:!ita' no- aborto · epl:Wt1co) 
bem como o percentual alto de le
s6es do aparêlho clrculatOrio. A all
mentação da criallçs., ao seio, ~r 

muitos meses, faz ci:>m que llli.o 
sejam- elevados o.s índices da mortali
dad-e infa:ntil e não clemos e.inda com a. 
ra~ do milagre da saúde em muitos 
que, não contando com o leite ma
terno, nem com o de cabra que o subs
titui ali freqüentemen~e. são alimen
tados desde o segundo mês com "pixão 
de. farl:ilha. de vasa.nte", - uma !a:
rinba total vamos assim dlze.r - po..: 
rém mal preparada, de grãos enormes, 
,que não é àdmitido à mesa das pes
soas que se dizem de trato. 

A tuberculose não incide fortemente
na região. Essa a nossa opinião e de 
vários colegas. Mas só um inquérito 
radiológico. bem feito, poderia dSl" a · 
extensão do mal que tem. aliás. na 
população ribeirinha óti:m.o ca.lllpo, 
pelo depauperamente geral em que 
boa parte vive, graças à desnutrição. 
em que se encontra, conseqüênc!a na-

. tura.l da incapacidade para s. produ
ção pela adinamia a que a :malária a 
reduz. · 

E:tn Juazeiro, vez por outra, sur
gem pequenas epidem.las de difteria, 
bem como em· Petrollna, raro o .ano 
em que não há. um surto· de febre ti- · 
fica, ind.icador talvez de endemia, sem 
que, até hoje, um inquérito- tenha 
dado com a fonte de infecção - e 
surto que tem apresentado deze
nas de casos no colégio das· freiras 
ali existente . 

Conheço caso3 _ de lepra -em pessoas 
que nunca de!.xamm a zona, mas Age
nor Negrão, com a sua. autoridade de. 
sanl.ta.rtsta. oficial, ~edita; não pas
sem olt' eJ'jstentes de 3% üe todo o Es-
tado dà. Bahia.. · · 

A regl.J!.o sanfranc!scaua. é ainda. um 
cam-po ótimo às pesquisas dos nut.1"o
logl.stas. Milagre também in explicá. v e 'i 
é o do rellleiro ~os barcos ·a. vela -
e qua.s1 &empre a vara · e á. remo -
!orte, hercl1leo, museulo~. apesar cia 
sifllis e· do paludismo, alimentado a 
peixe sêco e a Jacubs <rapadura, com 
farinha. de vasante e t~> a que 
vem se juntar, como eom-plemento 
obriga.tOrio o· f.lcool, a cachaça que a. 
regi!o produz da melhor espécie ..:... 
- e que tanto "reba.te o calor co:mo o 
frlo". Fruta quase não há.: a.penas l:la
ll&na em um· oU' outro periodo e o 



-68.-

umbú no tba.Inado "verde" da caatin
ga; dentro na designação vulgar de 
•verdura.", a.. abóbora. e o j1rtmum, o 
maxixe, o toma. te e o feijão de corda.". 
Carne verde sômente a.ccessio;el nas 
quadras de fartura; peixe po:.ém, em 
quantidade, em qualquer ép(){'.a, base· 
aJlás da ali:tnentaçáo do ribeirinho, 
quando o -pe.lud!.m:no lhe pennite ir ao 
rio para a pesca de anzol ou a flecha .. 

Ssse o quadro .sa.nfral!.ciscano, a cuja 
apresentação não pode fugir o nosso 
·patriotismo,· quadro que 'só se alterará 
com u:m serviço de saúde, - O Ser
viço do São Francisco - autônomo 
quanto possível, serviço cOJ.llpleto, com 
pESsoal bastante - bem preparado e 

_A7em · remunerado e unidades neces
sárias. à: 

a:) realização de inquéritos sanlté.-
rJos; 

b) educação sa.nitâria do povo; 
O Sr •. Luiz Vian!L - Sem saúde, 

.. tudo é fanta.sia. 

O SR. RUI SANTOS - c) 
xnento de região; 

d) 'tratamento dos doentes; 

e) suprimento da. deficiência dos 
clinl.cos~ · 

1> barreira sanitária; 

Os inquéritos, a ser aprovado êsse 
plano, deviam 'ter início quanto antes, 
visando de preferência. as moléstias 
tropicais: 
s tuberoulose, a. slfills, as cardiope.
tlas. e as deficiências nutritivas. Ao 
llldo disso - ou completando-os -
podla se:- feito um "erdadeiro inqué
rito social, e em que podie.m cola.bo
m, desdé qoo previs.m.ente crieri.ta
dos, os prilfessOl:es pr!J:nãrios. Aos ou
tros dariam au:dlio obrigatório os mé· 
dicas dos postos já existenteS e deles 
podiam participar, desde que convida~ 
dos, os prot'isstonals da medicina que 
servem na região. 

A educaç§.o e propaga.nda. sa.nltf:rias 
contariam com as armas comu:as do · 
«olheto, dos prospectos, dos qua
d.'"OS, das palestras, das ·frases peb 
rádio, do cinema O rádio e o cine
ma. ser:fam complemento . do POsto-. ' 

Hospital-Itinerante. A chegada de UJÍ:t 
vapor em qualquer perto ribeirinho 

. e.tral. gente ao cal.s ou barranco :io 
rio, ajuntamento de que se seniria.m 
os alto !alllntes de bôrdo JJara a ir:c 
radiação de conselhos, entremeado~ 

de música. Um cinema-portátil pas
saria, ao lado de pequenos {llmes edu-
cativos, cenas esclarecedoras quanto 
à.· trs.nsxnissão de moléstias ou conse
lhos em l!ngua.gem sixnples e inc!siv!>. 
O professõr, o padre, o juiZ, o dele
-gado de carreira., o promotor, os ho
mens . emtim mais esclarecidos de 
~da lugar seriam convidados a par
ticipar dessa cS.m.pa.n.ha. educativa, -
constituindo talvez juntas de educa
ção sanitária - obrigados-os médicos 
do semço a palestras quinzenais ou 
mensais nas escolas p(lbllcas, no& 
.sindicatos, nas associações de classes 
e sociedades·. ,.___________...:__ 

O saneamento da região f!cs...>ia a. 
cargo principalmente · do Serviço de 
Malaria. Aliás, o nosso ·companheir() 
de bancada. deputado Luis Via.ne. Fi-
lho, ainda há -poucos dias, nos asse
gurava. · ter obtido dêsse serviço fe· 
dera! a. ·promessa. de iniciar quanto 
antes, a dedel:isaçãc da zona. As pro
vidêii.êias·-no tocante às outras ende
mias seriam tomados · ~oo próprioa-
sanitarista..~ do serviço. · 

A população da Zona. teria também. 
· já agora., a.ssiatêncla médica e clrúrgl.
ca que se fazia atra"és ·os Postos e 
Hospital.'>. O aparãlhamento dessas 
unidades, cOIIl raios X e gabinetes de 
anáJtsP.s ma.is ou menos completos, 
permitiriam um diagnóstl.co precoce 
de certas moléstias, !acllitador dlll:Il 
tratamento com êxito. As pequenas en
fermarias do POsto-Rospital-Itlneran
te permitirlaiú C) ~porh de cpe
ra.dos para. as unidades .llo..-pitalares · 
fixas. Um f!!:hári:o cuidadoso existente 
em todos êsses elementos seria, por 
~ vez, ttl!l.tE!!'1a.l a.ãmirâvel de estu
do. 

o sernço a: 'ser cria.cio, sup~ 
por sua vez, .a. deficiência dos consul· 
tórios de cJfulca. civU da região. Ern 
todo médio s; .Fra.nc1sco há a.pena.& 
um aparê!ho de raio X. em Joszeiro. 
e Iião ·sei de nenhum gabinete de 
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análises que vã além das rotineiras 
:pesqu.lsa.s de albumina e assucar :na. 
urina. Alguns postos de higiene pos
suem microscop!stas mas zião têm mi
croscópicos. As unldades do .. serviço; 

. mormente o Pôsto-Hospital-Itlneran
te supririam essa deficiência, cobran
do de ·quem estivesse em condições 
de pagar e servindo com a mesma 
eficiência e decllcação aos que só pos
suem de seu a própria dpença. 

Finalmente, o Serviço seria uma 
barreira à disseminação em todo Pais 
de moléstias que são freqüentemen
te do Norte ou do Sul. Os vapores 
que 'navegam no rio, sobem e descem 
supe:-lctados, cheias as suas segundas 
classes de passageiros em promls
cuidadê dolorosa. Mantendo o Servi
ço nos Pôstos de Pirapora, · Joá.ze1ro, 
Petrolina, Barra, Lapa (devido aos 
romeiros que vão fazer promessa. ao 
Bom Je5usl e Remanso (por onde 
desce muita gente do sul do P!aui) -
uma vigilância. sanl.Uirla perfeita, 
muito mal podia ser evitado, não sO
mente à. própria região sanfrancisca.
na, mas a.oS Estados do Norte e do 
Sul .. 

Para. a real!za.c;ão dessa' obra de 
vulto, contaria o serviço com unida- . 
des f!xa.s e móveis. As fixas seriam 
representadas por: 
· Postos de Higiene -· (em tôdas :;.s 

cidades - sedes de município· e em 
vilas populOSlUll e llospitals - (em 
Jo;.zeiro, Ba...--ra., :Barreiras, Lap~ •• San
ta Maria e Pirapora. l 

As móveis por: 

Subpostos, dependentes dos postos. 
que estariam em deslocamento cons- .. 
tante, de acôrdo ·com-as necessidade> 
das pequenas populações das vilas e 
logarejos. 

Um Pôsto Hosplt~ It!neante, inlSta.
lado em = navio, de acôrdo com o 
plano do Dr. Agenor Negrão. 

O Sr. Adelma.r Rocha. - Seri..a tna1S · 
·eficiente que· cada navio se tomass~ 
sede de um posto· sa.nltá.rio. 

O SR. RUI SANTOS - Discordo 
de V. Ex.•. · 

O• Postos de H!g!.ene deixariam de 
dep.~der dos departamentos de .saú· 

de dos Estados para Integrar o Ser
viço era planejado.- E seriam padro
nizados. Aparelhados. Servidos '!JJ? 

pessoal competente e eficiente. bem 
pago de modo a não ter. a preocupa
ção da clínica civil como uma neces
sidade do estômago. Po1!.tos- que iriam 
da assistência. médica à campanha 
educativa e à realização de !nquéritos, 
e que estariam atentos ao primeiro 
caso de mal não endêmico surgido na 
circunscrição. (Ainda no ano passado 
verificaram-se em Joazeiro, cidade de 
grande importância comercial e social 
vár:os casos de varíola, com suspeitas 
bem fortes de va:riola.. l .AJpesa.r 
da mortalidade infantil não ser eleva
da .na zona, onde não existirem ce~
tros de puericultura,· deveriam fun
cionar, junto aos Postos, serviços de 
assistência pre-natal e i.niantil, cha. 
madas as "aparadeiras" ao desemp~
nho de um papel consciente, com a 
sua preparação para o traballlo de que 
dificilmente a afastaremos, e onde. 
pela sua !ncUltura, não deixam de ser 
responsáveis pela morte de grande 
número de parturientes e de recém
nascidos. 

Dias atrás sugeriu ao Govêrno, o 
nosso companheiro Deputado ~..anoel 
Novais, para o que contou com o· apoio 
de tôda a nossa bancada, a constru· 
ção de várlo.s llogpitals na ':Bahia, al
guns deles na região sanfranciscana .. 
Em tôda' a zona só conheço o de Pe
trolina, de Joazeiro e da cidade de 
São Francisco, llav~do notic!as da
sencontradas quanto aos que funclo·· 
nam em Pirapora e Januárj.a. Ao nos· 
sô- v ar,' nenhum deles pode ser apro
veitado para integrar serviço dêsse 
porte, mesmo o de--petrollna, que ~ o 
de apresentação melhor. Os Hospit.als 
do Serviço seriam construidos em Joa
zeiro, Barra, Barreiras, Lapa, Santa 

Maria e Pirapora. Em Barreiras já 
há. = em construção, l.n!c!atlva jo 
Sr. Geraldo Roclla e que podia, mo
diante acOrdo, passar ao Serviço, ca
bendo a êste a direção, e orientada a 
c;:Jnclusl!.o dos trabalhos e instalações, 
dentro da padronização traçada aos 
demais; em Pirapora. e Joazeiro ~erl.3 

:fácil ao governo federal obter dos E.;-



tados a construção dos mesmos, e de~ 
vem ser os màiores peJa extensão da 
zona, não só ribeirinha, a que servirão, 
(al!ás, não deixasse o Deputado Ju
rat:y Magalhães em 1937, o góvêrno da 
Bahia por não pactuar com o Estado 
Novo, e, Joszeiro teria o seu hospital 
regxmal, !ego se concluisse o de Ala
goinhas) ; em Barra, sei ser pensa
mento de importante companhia na
cional construir um, graças ao empenll<l 
lieS'!nvolvido nesse sentido pelo jorna
lista Ass!s Chateâubriand, a _quem o 
:S!asll já deve centenas de obras sociais. 
Todos êsses Hospitais, que teris,m obri
gatOriamente Jeitos vagos reservados 
aos . doentes trazidos pelo Pôsto-;.Iti
nerante, possui.iiam pav:!lhão-materni
daue, para indigentes e pensionistas. 

Os Subpostos de Big!ene que fazem 
parte das unidades móveis são depen
dências dos p·ostos a que estão liga· 
dos.' Não são mais que pessoal e ma
terial do -próprio posto deslocados para 

. aqui e para ali no município, nessa 
vila ou naquele logarejo, de acõrdo 
com o estado sanitário do lugar ou 
com a necessidade do inquérito a rea
J.:zar. Importante papel porém '- o . 
mais importante de todos está reser
vado à outra unidade ·móvel, o Pôst() 
Hospital It:iii.erante. Agenor Negrão -
em quem nos inspiramos em boa par
;;.~ dêsse tràba.lho - já traçou o plane 
dessa realização entregue, .segundo 
tios consta, ao Ministério Qa: Edut'a
ção. Ou;:amos o que idealizou êsa·~ 

sanitar'.sta de mérito: 

"0 POsto- Hospital- Itinerante será 
instalado em um vapo!'. eSjJeCialmente 
construido .P8-"ll êsse fil:::l. com 40 to
neladas llrutà.o; a:proxiallldamente, de 
fundo chato, tipo usual :no São ?1-s.n
cisco, calado máxitno de · 60 em. mo
Vido a roda situada ·à p6pa. Terá o 
comprimento total de 24 metros, por 
6 metros de largura. 

As instlaaçlies pam doentes e ser
'Viços a êles destinados. Lanto qu'1.oto 
posss1vel, serão separadas das 1nl:ta
l.a;6es para o pessoal sadio, incluindo 
tripulação. As prlmell'as serão loca~ 

.lmidas no convés inferior e as outras 
no médio e superior. 

No convés ir.Jerior haverá as se
guinteS· inStalações: 

·a) ..:.... Coni.7dtóiio. - com área de 
3,00 Jt 2,50, contendo. 1 mesa de exa~ 
mes, 1 escrivaninha· para médico, 1 
arrilárío e la v a tório 
· b) - Sala. de Cirorgia - a.pal·elha.., 
da com 1 mesa clrurgica, 1 mesa au
xiliar, 1 escadi-nha, 1 srmário, 2 bal
des. ll:sse compartimento com as di
mensões de <1,60 x 2,00 será de cons
trução tal que ·permita fazer-se uma 
esterilização completa, no casJ tle 
necessidade de. operação asséticá. 

c> - Salà. de Raios X - ·com di
mensões de 3,00 x 2,50. Nela será 
Instalado um aparelho de Raios X e 
diSpositivo de "Manuel ·de Abreu" 
para censo toráXico.' Sua construção 
será de tal modo a pode!' ·ser tnms,. 
formada em câmara para revelação 
·de filmes. '~~ 

d) -·Gabinete àentdrio-=-·com a 
área de 2,50 :z: 1,50. O gabinete <:ons
tará de. 1 cadeira, 1 armário com !e::
=entas necessárias pa:-a o serviço 
de higiene dentária e operações de. 
urgénc!a. 

e) - Lamnderfa ·- Dlme!!tões: 
2.5 x 3,00, onde será instalada 1 má
qul.na:"tte-.!a:va:: e .passa=. 

· f)- Rouparia- ·com ·2,5o·x :l,50;c-·-· 
dividida em duas seções: uma. para o 
pessoal e outra· para o serviço. 

g) - Dóis quartos com dois le1tos 
cada, destinados a doentes . do sexo 
m.a.ScuJ.in!l' . 

h) - Dais qUtirtcs com dois leitos 
cada, destinados a doentes do ;;êxo 
r .. ..millino. 
- Os quad."'CS ·terão as dimensiies de 
2.50 x 2,00, separaüos entre si por 2 
pequenas instalações· sa.nitá.rlas. A cii
vlsáo dessa espécie de enfermaria em 
dois leitos prevê a necessida,de ce · 
transporte !fe pessoas atacadas dê ao
enças infecciosas. Na sua construção 
será prevista. uma maneira. de ·.::~~><!'•· 
facção completa, cada. vêz que os do
entes .tiverem alta ou forem remo9i-
dos. • · 

t) Na parte situada bem à pOpa !t
cr.rão as iiistalaÇlies sanitárias parn 
tripulantes, constando de w.c. e ba
nheiro. Nesta. parte se::ão lns1\B!ados 
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o desixúectório e- um pequeno depó
sito. 

f> Sala de máq!Lfnas - complet-..
. :mente aberta com as dimensões de 

Sx3,80, Como medida de.· asseio e 
. etonom!a de espaço, o navio será mo

vido a óleo e as máquinas serão adap
tadas a êsse combustível. · 

O acesso ao porão central será feito 
IJu:r uma !'i.rea de 3,00 x 2,00, entre o 
consultório de Ráios X de um lado e 
laVanderia.· e gabinete dentario de ou
tro. A pôpa e à proa haverá 2 acessos 
:nos porões de dimensões menores. Nos 
porões serão localiZados as tambores de . 
óleo e os volumes constantes de ma
terial de consumo e gêneros alimen
t!cios não iletertorá.veis. 

O convés inferior terá. dois corre<:to
:res laterais, de 0,80 cada. Nos vãOs 
correspondentes à saia de máquinas e 
ao a<:~so aos porões serão intala,dos 
dois leitos móveis, pendentes, destina
dos aos marinheiros vigias ou de plan-
tão. · 

No contJés médio serão localizados; 
a) Ca'l1lXI.rote de 2,00 x 2,40 para · o 

nléàico-cllefe. 
· b) Camarote de :2,40 x 2,00 para en · 
·ferma.ria e atendente. · .. 

c) Quatro cama.rot~ de 2,40 x 1,50 
para . médico clinico, biologista, den · 
tlsta,' guardas, srrrumadeira e la 7B.
deira. 

.d> Cam.aro~ com quatro leitos, com 
as· dimensões <ie 3,00 x 2,40 destinado a 
almoxa.rlfé-dactllógra!o, aUX!l!aJ: de 
l!>boratório, guarda chefe e enfermeiro. 
:tstes camarotes serão providos de. do.s 
leit.os, armá.rio, lavatório e guarda-rou
pa; nêles estão previstos dois leitos 
eventuais. · . 

e> AZmoxarlJe, de s,oo x 2,40, com 
a.rmárlos, 1 mesa e pequeno cofre p9.1'a. 
guarda de valores; 

f) Coria, com as ~ensões de 2.0.:1 
x: 2,40, com !U'l:!lârló para iouça., pia, e 
refrigerador p:l.1'8. gêneros alimentichJ<'. 

g) Cozi.nJw. de 2,50 x 2,40, na qua..l 
:::~ocrá. ·instalado fogão a óleo de 4 oõ
cas. . . 

h> Lc.boratôri.o com as dimensões de 
~,50 x 2,~0. provido de mata!'l..a.! neces
sár~o ps.:ra bacteriologia, entomologt-4, 
sc::-olog!a, e ané.I!ses clinicas. 

f) Sala ãe esterili.Z!u;áo, anexa. ao 
Ia.boratório, devidamente aparelb.ada. 
para o fim, com a.s dimensões de 2,50 
X 2,40. 

i> 2 pequenos dep6sitos de 2.4~ 

x l,O!J um dos quais será. destinado J. 

arquivo e fichário, e outro a gua:d» 
de gêneros alimentícios: · 

Z> Sala de estc.r e refeitório, qom as 
dimensões de S,QO x 5,00, mobiliada C<>.o 

· 4 mesas, 16 cadeiras, 2 ·mesas-secreta
rias, 1 grupo estofado. 

m) 2 ba.nhei:ros e 2 W. c. para ho
mens e mulheres. 
· n> Bateria de 6 filtros e depósito d~ 
agua filtrada. 

No convés superior ficarâ a casa do 
leme. e imediatamente para trás, dois 
camarotes com quatro leitos cada, re
servados à tripulação. 

Na parte ·mais à pôpa ficará· sit~<ado 
o biotério para pequenos animais de 
laboratório, e depósito de água. · 

Junto ao Põsto Itl.nerante funcio
nar!a.In duas pequenas lanchas a . 
vapor que constituiriam pequenos 
postos ~mbulantes e que se prestariam 

. a., quando a unidade maior se en
contrasse ancorada no põrto duma 
'cidade, rea.lizal7 inquéritos em lu
garejos vizinhos, visitando doentes, 
estendendo ao maior número possível 
de ribeirinhos os beneficios do serviço · 
dessa natureza. Só assim, Sl'. Pre
sidente e Srs. co:nstituin.tes, com um 
>pla.no dessa amplitude, realizado com 
;patrlootismo e dentro de técnica ri
gorosa, será possivel tornar o homem 
que mo.,-a às ma;geus do Sã.o Fran
cisco· em condições de produzir o bas
tante, !s.zendo d'a. região morta, q'\lll.l 
a. nossa, uma das mais prósperas zons.s 
brasileiras. Com 15 m!!hões de cru
zé!:ros terfa.mos const:ruidas e insta-

. la.das tôdas as unidades, quantia essa. 
que lláo sa.t:ria. Bõmente dos .::of:res da 
União, mas também <ice Estados in
teressados e ~neficiados pelo Ser
viço. o funcionamento sena custeado, 

· - o s. do São Francisco seria au .. 
tcnomo - por ver'!:l&s federais · e es
taduais, bem oomo por contribU!ções 
de Institutos e Ca::da.s qua.is os dos l:o!a
rlt!mos, Ferroviários e Come:rqiãrlos 
e doaç§.o de particUlares - nas con-
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.. . . . 

<lições contábeis e -de fiscalização que se de tod,os os ora.dai'éS, COillO ·que a. 
os técnicos oonsiderassem melhoreS. suscitar diante desta. .ASsembléia o so-

,..___ h .. __ 1h :frimento de = pegião e de um povo. 
Sem o ........ o omem, sem ........ - e a que necessita de amps.ro pa.ra. viver. 

· felicidade que a saúde pl'oporciona no A poesia de fato, vem, no caso, com() 
trabalho, o a;p:roveitamento da cacho• gue documentar fie maneira eloqüente 
e1ra de Paulo Afcmso não· será com- ás necessidades da ~o dos-ao Fra.n
pleto. A lUZ que penetrar os casebres cisco, 'PQI1l.Ue .não é ela. de comum com
da beira do rio apenas porã ma.ls à panhe1ra da. opülência, mas reflexo na.-
vista a n:ú.sérilt de corpos que a. ma- to.tral da necessidade, .subllmação d() 
1áJ::1a anemiou, a verminose e a si- SO!rlmento pai assim dizer. . . 
fills deformaram, de que a desnutri- Não tivemos· ~ilas a poesia. OUVi 

também. o apêlo angustiado qa re-
ção fêz esqueletos; a energis: não con- giã.o de São Francisco na palavra do · 
cretizarã jamais o nosso sonho Sr. Manuel Novais. que falou com a 
- com gente assim - de .dar à m-· a.-dor de quem sabe ·que só com o 
dústria que se tentar formar o rendi- a:prowitamento . da cachoeira de Pau-
menta deseja<lo, fazendo de nossa re- :lo l.'U<t!lSo, lm.verá ·:pruspe.ridade !!lO-

. -·- ~- (M ·to vale do São Francisco. . · gião, outra terra da pro~so.u. m Ao tempo da Monarquia, notava-se 
bem. Palmas. O oraã.or é cumpr!- muito mais mterêsse pelos poblema& 
menta.ã.o. > · dêsse grande rlo, pois o próprio Im-

O SR. PRESIDENTE - Tem a. Pa,- p,:_rad.or o per~rreu nllll:la ·dem~ 
lavra o Senhor Barbosa :uma. · •=gem e se.___es:..orçou. para. q~e ·~--~ 

sâbios o estuãassem. Ai · es-tãô, parn. o SR. BARBOSA LIMA (Palmas' documentação· dêsse interl!sse, os tra-
(*) - Sr. Presidente, Srs Represen- 'l.."lllos. de L1ais e a viagem de Halfeld, 
tantes: era. meu propósito à margem · co!>':. Y. d1scr1ção tão milluclosa; tão 
do debate do reque.."'Úllento n.o 30, li- exata, 'tão p:rec!{!Sa. do pexcuso do ri() 
mita.r-me a ouvir os orados, e. apren- São Francisco ·de tôda a. zona rlbe!.r1-· 
der ·com êles o que ia resultando de nha. de tôdsS as regiões por êle ba... 
SeUS estudos e exposições, e aplaudi-los nha.das •. Tivemos Saint.HlUe!re, a. des• 
pela atitude patriótica CC?m que vlnha.D:1 crever um tl:é::ho do · rio, como tam
cooperar, na tribuna deSta Assem~?Ielà.. bém Bw:ton, com o seu estilo coloti.
parn. a solução de um dos =ores - <1n-e -se~ senso de observ~ . 
problema do Brasil. COin!esso, 'POrém, de Viajante inglês, & deScobrir .·riilii.U:.
que !ui sentindo aos poucos a sedu- cias e pecul!a.rldades qUe esca:Param 
ção do assunto, .mfluência ta!vês dês- aos prõprlos brasiletrÕS. 
se próprio rio São ~. tão a.ms-: Tra.tav~. entretanto. ccmto já fOS 
do de todos nós e a que me vinculam e.centuado .desta tribuna apenas da 
de maneira xnals direta, em algw:iS navega.bllida.d,. do rio, d~ sprove1ta- · 
anos de minha vida no eStudo <le sua mento. lie cêÍ'co de 1.500 kms. em 
história.... que o rio pode ser utllizado para uma 

O Sr. Dfoclécío Dua.rte - AUás, em navegação nOol'IIllll, e .. .m tOrna dêste 
estudo bl'ilhante e erudito. tema, não houve trabalho que não 
· o SR. BARBOSA LIMA _ Ob~o se publicasse, parque. acima dos tée-
a. v Ex a nlcos. estavam o pOder pllblico na !1-. 

• • gura . de D. Pecii:o Ir a. a.nilnar ês-
••• com.l)ulsalldo Q9 1Velhos. códi- se1· estudos e ~eutos .. 

·ces manusctitos da. Biblioteca. Nacio- ·O Sr. Luis Viana - Nestes tra.ba-
nal.. Bouve, também, a. :influência dos lhos. a11âs, destacam-se os de. Lisls e 
oradores dos d1scu:::sos aqUi pronWI!l- Ra.lfeld, c;ue. são perfeitos. 
e!adós, dos temas v~ados, porque, de 0 SR. l3A-'I:!.BOSA LIV..A _ Sã<.> 
rato, tivemos, em !iOrnc dê:r".e debate perfeitos e completos, como j§. tl.ve 
uma sfntese das necessidades e dos ~ ..... ·-'dad d S5lientar problemas da. vasta região brasile1ra. ~ ... ~....... e e . .· • 

Nada. faltou, \re-almente, aos &a- Com o advento do :regime il'epu-
eursos; nem a precisio dos dados e dos bl!eB:1o como q~ ~esapareceu <> In
elementos té<:n!~:CS, nem a seguran.. terêsse );)elos prOblemas tão vivos do 
ça. ode um eonhoolmento @eto da. 811.o P'r8.nclsco. 'nvemoa ape:nas, aqu1 
reg!J.o, nem tA.o pouco uma p:a.."'::els. e ali, uma trabalho individual. um li-
ode poe4fa a encher c1e vibraçAo a ·%:-a· Vl'Q de Teodoro Sampaio, um ensaio· 

' !nteressanta de Geraldo Rocha. a!-
. (•) mo fo1 remto pelo orador. gumas outras monografias debat~::l· 
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do q~restões, ou descrevendo aspectos 
. dessa região. 

Mas, prõpr!amente, !nterêsse pelo 
problema básico do Rio São Francis
co, em relação à. gente que dêle de
pendia, êsse, infelizmente, não se en
controu 112 República, que . ainda está, 
em face de tôda. esta região brasileira, 
na obrigação de ressarcir divida que 
não poderia de certo ser mais impe
riosa, mais sagrada. 

Não éonVfr.!a, .no momento, fôsse-
. mos tratar apenas ·da navegabillda

de, quer parque o !nterêsse já é re
lativamente escasso, quer 'porque exis
te hoje, além dêsse problema, o apro
veitamento da energia elétrica do São 
Francisco; e o século XX:, como todos 
sabem, é considerado o século da elé
tric!dade. Não é possivel imaginar-se 
o aproveitamento cios recursos natu
rais nem a valorização do homem, sem 
lhe dar o auxilio dos· elementos que 
a énerg!a elétrica proporciona de ma
neira eficiente. 

Quando aludi há pouco a que a Re
pública não cogitara até há pouco 
desta questão, omiti o que se fêz em 
Itaparica. Mas em Itapa.rica, trata
va-se a!n<!a. de iniciativa individual, 
que se empenhou em árdua batalha, 
com !!- .Qual não se . preocupava de 
inicio a. República.. Para de aJ.gw:r.a. 
maneira. evitar que êsse esfôrço inái. • · 
vidual .. viesse a. desaparecer, . :foi que 
o Estado se achou no . devet de fa
zer d~ Ita.parlca., um núcleo de coloni
za.çãi>, aproveitando a. .energia elétri
ca de .uma das cachoeiras do médio 
São Prancisco. 'Nessa altura é que 
nos coube ver o Miliistro da Agricul
tura, - e é de justiça, citar aqui .. o 
Sr. Apolollio Sales - encarar o pro-. 
blema. de frente, estudá-lo com todo 
entusiasmo, enquadra-lo nos planos 
em que deveria ser solucionado, para 
que a República não delxs.sse, a.fil:mi, 
de prestar · à região · san:franciscana a 
necessária assistência. · 
· A utiliza.c;ão da !Orça elétriêa do S. 
F.ra.ncisco pode ser encaxada sob vá
rios a.speetos, o primeiro dos . qUsis é 
o da colo'fí!zaç§.o. Congregar um ·nú~ 

·cleo de colonização à:s. margens do S. 
FranciscO e auxil18l',. com os mei.;,s 

da fôrça. elétrica., o trabalho dêsse 
núcleo, é de :fato ·o primeiro interês
se, sobretudo se houver cuidado na 
maneira da distribuição das terras e 
d~> organização dos auxilias. que Ol
gam de perto essa atividade; se hon
ver a cautela ne<>-::;sária, a :fim de que 
esse es!ôrço de colonização não se cov~ 
verta numa exploração de outra na"' 
tureza em vêz de um interêsse de 
massas humanas, de alguma expres
são. Além desse interêsse da coloni· 
zação, há também da irrigação, que 
se deveria. fazer através do aproveita
mento da fôrça elétrica do S. Fr:l.n
cisco, para. que as margens desse rio 
possam apresentar os fndices da !ar .. 
tma,. ou cia riqueza, que está ao al
canc~ delas possuir. 

O Sr. Luis Via.na - Rã. quem ad
mita que, com a elevação daa âguas, 
se as possa levar até o Ceará. '. 

O SR. BARBOSA I.TMA - Seria, 
realmente, um serViço interessante; 
mas, mesmo que não fôsse poss1vel 
levar tão longe a realização do plano, 
bastaria que através da fôrça. elétrica. 
se tornasse fá.cil, por meio de eleva
ção, o transpolte de âgua a~ regiões 
aproximados do leito do no: 

Convem notar, n~sse ponto, que a. 
zona sl-&uada. junto ao São Francisco 
é e:lta.tamente aquela que apresenta .. 
Iio ;::on,lunto do Nordeste, ind!ces plu- · 
viotllétricos mais baixos. Há· como que 
ums ironia da natureza, deixando 
perto ·de caudal tão prodigioso a:. 
terras mais ártdas · do sertão braSl
leir·~. Ou talvez se estivesse a sug~

r!r que, lançando mão dos próprios 
recursos do rio, . se p1·ocurasse resol
ver. o problema que a escassez das· 
chuvas c.rtou para tôda. a região ribel-
. rlnba do São F.raJJ,c1seo. 

BJI,veria., também, av l2do da. colo
nlzaç!io e irrigação, a criação de lu· 
dústria.s locais, porque é sa'bido que a. 
abwldâ.ncia. de fOrça elétrica. trá.s a 
cria.çáo dessas !udústrla.s, para a.pro· 
veitamento de energia. que se possa 
oferecer a preço baixo. 

Temos, ass!m, três Objetivos da 
maior relevância e que nos inrtlca.m a 
solução dêsse problema do a.proveita
mentc de energia de Paulo .A!onso. 
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mo há. discll5SÍW, nem divergência-ma 
. tôrno · cC.êsses três temas. . 

volviiilento do· eml)têgo .·da ele~da
de em todo o mundo. Basta lembrar 

. O mais lmpcirtante de todos, porém, 
·sínda. :ó.ão foi lndlcado, porqlie IIUl.Ús 

· xe!eva.nte que a 1I'r1gaç;í.o, s coloniza
ção e ·a cr'..açáo de indústrias lõcais, 
é, de cer..o, a. po.ss!b1ll.dade de· trsns
Illitir fôrça elétrica. do rio São Fran
cisco às capitais nordestinas, que nA!. 
têm nenhllina outra fónnula para so
lução . de· se-J problema de -obtezlção -. 

· que, de 1920 a 30, a expansão do apro
veitamento. da tôrça elétrtca ·no uni
verso. roi .silper1or . a. tôda a. 'e:lergia 
utll!zadà. ·até 1920. Fôssemos a.cliante 
na pesquiSa dOs dados estatísticos e 
chegariamos à evidêD<!Ia de que, dé. 
1930 para cé, o _intel'êsse . pelo .uso. da. 
eletrtcidade v.ém crescendo de maneira. 
prodigiosâ.. E' vet'ds.de que· se fala 
no arguJneDto de Oi'dem financeira .. de energia dessa nstl!reza. . 

Nós, que aqui temos ocupa.do'a. tn' 
bUila para. tratar dessa matéria, :per
.tencemos todos a = regiã.o que· sen
te, entre sua.s. maiores · necessida.dés, a. 
de encontra.T exatemente essa fOJ:ça 
elétrlcá, eem -a ·qtl.a! não há nem pode 
ba.ver, p.'"Ogresso, nem. riqueza, nem 
prosperidade técll, <>1! -possivel, pÕrquc 
ela é o grande meio llSl'8. 5oluçãó do 
problema. moderno da 'técnica indus· 
trial e do . conforto da vida hl!mana.. 

Nos Estados· -do nOTdeste, do total 
d~ fôrça elétrica. a.té aglll'& aprovel
ta.do·ou ~te.-;85% são de orlgelh 
térmlca. e sõ 15 % correspondem. ·Q.s 
possib!lldades. ·loca.ls na . utilização · ~ 
f&-ça.· lildrf.'t111ca. Ora., illi1S Tegi§.o_ que 
nã.o. ·dispõe de . cru~ J)osslbmaádes 
além clesaa. - ~ . ~ a.s tem, l:ão ~-· 
eira s•as que não adiar. ta 'ttPOlltar, -· 
nlo pode ~-de ·conslde= a ca
choeira. de Paulo AfOili'O ~mo sOlu
ção. pais suas ~. ou sP.ja a. 
esper&nça., de ·seu futuro. E' por .!sso 
q1:e; quan<lo ta~ nessa. cachoeira, . 
todos -nós, nordest1lios, -eos animamos, 
porqll€ é ·a Wilca. fórmula· que a1Iida 
encontramos, a Wliea possibUidade 
que se ·nos oferece; estilmos no :easo 
de dize%~. ou Pa.'Ulo Manso .é a.pl't>Vei
·dads, ou então, nessa ·questio:de a~o
ve1tamento de .e~ el~. e~ 
mos condena.dos à·· miséria ou, pelO 
menos. àlz:feHc!darfe.·de -não-ter 'se:clo 
energia de ·origem témlica, . ::mturs-1-
mente dispendiosa e· ·que repreaenta 
atn<ia :rrià1s · 'eva.sli.ô · ·de · · Tecursos · · 110 
Bl'a.sll, -pa.m. ~- de conibusti.; 
vel, ou 8 :red.uç§.o -de nqúez'B.s p§.tr<.a:; 
pela. devastação d1:.s · uoi>sas metas. 

Essa,· Senbares, a · B!gnlfiCaçAo do 
problilma. ·C! e -t>sulO. AfOIZSO 4)llm :o 'DOr• 
deste.· porque nAo esque eeums .o qUe 
tem sido, cde 19"..0 pata Q.· 'Q diisc!!• 

O. Sr. Diogenes l,lagil,zMes . _:. · O 
aproveitamento ~ Pli.úlo · A!onso; de
_.verá s_er · empreendido, sejam qua!ll 
forem as difiCuldades téciúca.s ·ou ti
nane~ ~ :vencer. 

O :aR; ~ARBosA.-LmA -- .1a te-
. Illi.o ouvido aqui, em vârtos disc1ll'sos 

J)l'(llltiilcl$-dOs ·ã if:Êrge!tl -deste l't!qUeri· 
mento, mo..nÇão a 'êsse -a.rgnmento. Di
zem oS -erít!ros 'qtte seria. mmto -disPen
diOsa. '& • tra~ t!essa; energ!a 
elétrica a ~-tão ~es eomo 
aquelas ~ que ··se· eJlCQlitraDl. -as ~a,.: 

-. pltai.s. :n~ · eut ~ à ea
choeira. de. J:'aWO ':AfOIIliO •. Em!:Jcra CJlâ() . 

reja. técnico iiD asàunto, nãO·eneontrêl . 
~dãlle para v&lf'C~ :®e-L-~ ~
hã 'certa -~ no mittmento: q1,1a.ntl:J 
ao ·que represelitlmi liS desPesas de 
transrit!ssiio dà-eletrléfãàde rio ctistó do 
romectm.eri.to · · da. eneig!s.. ·'Direi ape,;. 
nas que os eStUdos !eltos -a. respeito 
pelo Eng. ~'Leal. tvj!éas'estud.os 
sér1os -até ·&gcrâ 'feitos 'qwm.to -so cllllti:i 
em :tmn11 ·!!as~ 'iie 'Patilo iUonsO, 
chegaram 'à_ demonst;rsção ·11e ·tzUe 93 
despeSas :c~e ·~;ra:nsm1ss!o representa
r!am, ·talVez, ·mais -de ·60% ·dos SM
tos· -tôtA!i :e.:,m ·o apfe'veJwm·el'lto · .da .. 
energm eléliea (!e -a. 11'ranétsco- c~ 
nbecernto ·eu, :~ ~ argumenta, 
pe!.'gUIÍto 11. Assembléls--se bs.veri& ·mo
tivo .··para (l'-Ie. ·eedeSse!nos na IIOluç!to 
do -siro~ 1Jt.m lil1f de'xséeincil i1e 
aprovéita.r a Cachoelra -de :.Pa.ulo-A!on- · 
so, ·~ ·:esperança m: oõtenÇ§.o de 
enei'gia elétl'fca do :noftieste: ou ee uAo . 
se::Ia· mmto ·maJS· '~caê!o ~ 
meios e DiodoS de ~vel · êSte ,~ 

· b!e:Da fl:u&n~· tomando a ·energ~a 
de ''Patl]o cA10ZIBO' ~E:l' ao·apro-. 
vàf_tamento ·JndUB21&1 .mr; :.região nar., 
l:eSt!àa. 
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., ·:tã. o Sr. .ltpolômo Sa.les havia co
gitado dessa qliestão do custo da tnWS"' 
:ai!SSão ·da. -eletricidade. E o Sr... Hélio 

. de .Macedo Soares também· 1nsistlu 
nesse 'aspecto ~o 'prÓblema, qaamlo re- . 
ID.'tàr do projeto do aproveitamento . da 
ca.choef:ra. de Paulo 'Monso, na Co
missão do Platieja.mento · Econônii-
co. 

· Ós Estados do ·nordette se pronttil
caram a concorrer com quantias ·avul
tadas paxa que a. transmissão se tor
na:;se menos onerosa. às populações ou 
"Indústrias, que . iam depender da. 
energia. elétrica.. Nestas condições, te
riamos, no caso, tmiS subvenção. Dir
se'=ia que essa. 8uliven!ião nãO reduziria., 
éfettva.znente, o eapltal ·em.pre~o. 
Mas, . POr que não. a.dnútlr a formula. 
da Stibvelição,. quando não. há outra. 

· ~elra de _re.~lver o problem.a.? 'Ji; 
por ·que não -.entender· gue · eSsà iulí"' 
vênção tO!'ll!L"ia, rea.lm.ente, a. energia 
elétrica tornecida. a.ccessíve! às fndús- · 
tr1a.s ou, pelo inenos, ein cond!ções de 
pê.""Iilltfl: o· 4esenvcil:v:lmento industrial 
· CÔD;lpatfvel com a cliação de uma. 
forite · éie eriergia. barata? · . 

· $lrge · · ~ entretsntc., outra· tese 
~ ::fnte!re~: -a <ie ·flue, · = 

· lild(lstrJas ~ preclsam l[e e~
lie, a. energiá. representa, no. custo das 
metca.dorlas. prodUZldas, ._uma .percen-

. ~ç mtqhna; talvez de 2 . .a 2,5% no 
-~ ~ v.ep.@. . . 

·4 inr~. toàa-v'.a, .. não ~ a.pll
ca. a todos as easqs..:m ixldústrlas em · 
qUe a .il~e. conve.rtendO:.~ -c()
mo que em· matérla p$1Ja; ~presenta. 
percentagem mu!to mais elevada. de 
~ . ·_ .' 

Além disso, não àe pode ver na ele- , 
trlc!Qa.de $penas o a.apecto do custe. 
E' prf':$0 -coi!l!lderil.r,, também, o da 
e!k)ênei~ e.· o do retarUmento do tra
bàlho .dos o~ :nas tábr1cas· ele
td.f!Cs.dM. . . . . ·. . .. . . 
-·-~ fôssemos· caniar, ·de fato, todos 

êssllS el('ll'eiltos, reduzmdo-os ·a aJga.
rls!;nos, • fica.:riamos . muito longe dos 
2,5% em. que se·.- estima. a intluêncfa 
~--fator -.. 1Jif8l1RÇ5o-.ão:c:usto de 
pr_Qduçãà . em ·indústrias eletrlficadas.. 

:Demais, não é apetl!lS à. fndústrla que 
:In~ . o &.p1:9Ve1tamento .da !Orça 
eJéJ;rlca. _Há llUe con&fae."'B.r sua uf'..i;,. 

liza.çã.o nas resldênc!a.s, a aplicação 
na agrlcultu.-a. e tanto num aspecto _ 
como no outro não é possivel; de ma-· 
neira ~lguma. utilizar amplamente · a 
eletricidade senão por preço baixo. 

Temos, ·assim, que o aproveitamento 
C: ·. cachoeira ·de Paulo Afonsâ, mesmo 
sob o aspecto· financeiro, se recomen
da.. O ·argmnento que se levanta· contra 
a transml.ssão é!a.·energia às capitais 
nordestinas pode ser reduzido atràvés 
das diversas medidas a que há.-- pouco 
aludia, sobretudo pelas subvenções 
proporcionadas pelos govêrnos dos Es 
tados. 

· Devo dizer qÜe não vejo aplicação 
mais 'áti1 e conveniente pará. os re
cursos do tesouro dos Estados do que 
uma . !;Ubvenção para aproveitamento 
d& ce.hoe!ra de Paulo .Afonso." Se em
pregamos os recursos do erá.rlo público 
em tantas outras atlvida.des de menor 

. utilidade e vemos, por outro lado, a.s· 
indústrlas que · prosperam através de 
verdadeiras subVenções, que são ·as ta
rifas alfandegárias, por -que não ad
mitir, em relação à solução de proble
.:ina de tal magnitude, a subvenção do 
EStado, o emjlrêgo da.<> dlsponibllidades 
do Tesouro públiCo, quando -os bene
fícios não vão 'ser restr.ltas a deter
minedM classes nem .a determtna-"ss 
iregi6es, pois que se estendem a ·tO
das e .também. ·à população · l!,ue se 
enoontra: . à margem das I!nhss ·de 
transmJssGo ou dos c-entros de redis
tribtliÇã.o da t&"ça elétnéa.? 

EstOu certo, aliás; de que, ·quando 
me ';éfuo ·a·~ -a.sPeé'-..0 do 1JI'Oblema, 
ttã:> trato .apenas ·do interêsse !'eg1Qnal. 
Antes de mim, já o Sr. 'P're!ta.s ··ca• · 
~ti abordou o ~; dessa me5!11S 
trl~, na dlsCUSilão do :requerimento 
el;ll ~- Não é possível hav~ 
Fed~ com êsse desiqulillnio tão 
grande que _se -obs.e.rva na ~paelàãde 
econOmica das -~ ht'8.Silek&s. 
~tlr ·Federação COill a. eldstên

cla. de -20imS J>?Odutaras -e zonas can
SUD:IidOraÍ; é,_ -e\'identemente, 'fsntasta, 
tparqúe estas ·tilt!mas 'deixarão de o 
ser à. me:ll.da; que .vão pel"liendo 
ileu -poder aquis!tiyo, e :s.s 
zonas produtoz:a.s terão que sentir tsm
bém o reflexo üe todos ·i!sses -<nteres
·ses. qus.ndo·o·mercado Jntemo'::nostmr 



sillais . evidentes -de debilidade eco
nômica. das regiões que inte~ o 
conjunto da. Pátria.. . 

. Desejamos, consequentemente, uma 
Federação DO sentido ·de unidade e 

· coesão. Não podemos perder de vista 
a importância de mn planejamento 
econômico para o Brasil, a. fim de 
que tôdas as zo= se desenvolvam har
mõnica.mente, · ou, pelo mep.os a fim 
de que as deslgualda.des posssm ser. · 
tanto quanto possível, comPa.tidas atrn
vés da ação dos poderes públicos. · 

o Sr. Dolcir de Andrade - Da ma
neira brilhante por que· V. Ex.a vem 

. exr.-ozido . o assunto da _Cachoeira. de 
Paulo Afonso nós, que habitamos e 
representamos' o centro do Páfs, não 
consideriunos o problema peculi9.r ape
nas ao nordeste; é· de caráter nacional 

· e, como. ta.l, dev~mOõ empre'ga.r to<:! os 
bs esforços para essa grande r.mllza
ção. <Muito bem.) 

o SR. BARBOSA LIMA - Ol;1n· · 
~do a V. Ex.a. · 

O Sr. 7'oiedo Piza - Nitidamente, 
estabelece o equ!.librlo econômico dO 
país, como V. Ex". _se referiu. 

O SR. BARBOSA LIMA - Agra
deço essas manifestaÇÕes de t~mta elo·· 
qilêncla e . que mostram, realmente, 
como o sentimento · braslleiro é pro
fundo·. em tôdas as regiões e eomo 
todos compreendem a necessidade de 
que o ,Brasil seja.. uma grande pátria 
e possa, com todos os seus f1Ihos 
marchar sem essas des!.gualds.des eco- · 
· nômicas, q_ue são !atores in'emovíve!s 
dese~timno. · 

. Quando considero ésse problema, 
observo, muitas vêzes, o que se pas.. 
sou na Espanha., e nli.o 'sei porque re
ceio que o Brasil possa ser a.rrsstado 
a alguma das 'lOOlTênclas verlfie&da.s 
na.qucie país, onde a. Catalunha se de
selvolveu de ma.neira rápida, lndus
trfal~zando-se, ao passo que as demais 
reg16es do país cóntlnuavam conde- · 
Dadas a mna a.gricultura precár13. 
Desde o momento QUe houve, na Es
panha, dtferenclaç~.o de ·lnterêsses 
entre as suás regi6es, tornou~ae quase 
imposotvél a tare.ta do govllrno, por
Que 113 sol~ _que eonvfnh9m à ca-

talunha eram soluções nocivas às dé
mais regiões espanholas. 

QÜaneio a Catalunha deSejava uma 
le6islaÇão socia.l' a.cllantaiia,. pars de
fesa de seus operâ:ios, o rest..o da. Es~ 

· pa.n!la não podia compreender, ou to
lerar semelhante legislação. Quando 
a parte agrícola daquele país pleitea
va medidas, que, de a1guln modo, de
!endessem as possibilidades . de suz. 
agrtc-.Iltura, combatendo lnclúsive o. 
protecionismo alfandegário, a Catalu
nha não podia concordar com êsse 
plano, porque l.a a.s.tixiar as il;ldústrlas. 
que haviam cresc.tdo à sombra da-pro
teção alt'andegá."ia. 

. Os efeitos dessa diferenciação eco
nômica. são, como se v'!, profundas, 
porque não se limitam. ao aspecto das 
clt'ras: vão a todos os dominios do 
1nterêsse público, dizem respeito até 
mesmo à formaçãõ<ia p:t:óptia men~ 
tal!dade das regiões de mn pais. As
sim, pots, não é de supreender que . = nação que se · desenvolveu de 
m~meira tão desigual ·se encontre. 
ccimo se vem encontrando a Espánha, 
diante ·de· problemas sem solução e 
diante de lutas sem têrmo. . 

\ 
· ~é que, como brasileiro,. não 

desejo. que ~deU~~...:~· 
cisco possa ser encarado como p~
nente à região nordestina, porque é. 
a.c1n1li. de· tudo, problema de todo o 
BrasU lmuíto bem> , não só do Brasil 
de hoje como, sobretudo, do Brasil de 

.. amanhã, do Brasil que precisa ex
pan<ih'-se em conjunto, como uma 
grande tamilia. que se alegra com a 
prosperidade de todos os seus irnlãos. 
Tanta é a importância dêsse · proble~ 
ma para nós outros, ele todo o Brasil, 
que quando houve · oportunidade da 
constituição do novo góvêrno. da 
Repúbll.ca não era cogitação do Par
tido Social Dem=átíco de Pemam~ 
buco a reivindicação de nenhuma. pas- · 
ta do Mln1stér!o que-se la. formar. No 
momento, entretanto, em· qoJe se o!e'
receu a· êsse Partido a paste. da Agr!- ; 
cultura, o Pattldo Social Dcinocráti-
co de PernambUco schou que não era 

_ . possivel X'llCUSá-la, quando ha.V'..a dian
te de todo ·o pais e diante da região 
nordestina o .lnterêsse SUprenlo pela 
solução do prott1ema. do São FranCiscO. 
Reeusar a. pasta . seria, de - alguma 
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forma., negarmos a nossa contribUi-

. ção e o r;.osso esfôrço pará a solução • 
dêsse. problema; mas, e::eitar a pasta 
era também asS'..uni.rmos compromis
so pa_"'a que o problema se resolves
iie. Estou certo, aliás, ·de que êsse 
compromisso; . aceito pela Seção do 
Partido Social Democrático de Per-· 
nambuco, será honrado. Conheço o 
ilustre· tlt~r da Agricultura, conhe
ço seus profundos sentimentos de bra.- , 
sileiro, e .quero crer que se portará, 
em face dêsse problema, como ·hrasi
leiro, senão já. como nordestino. 

E'. com essa confiança, Senhores, 
que encerro níinhas rápidas conside
rações em tômo de um problema de 

. tal magnitude. só havendo a lamen
tar que não possa oferecer nem infor- · 

· mações mais documentadas, nem jui
zos mais seguros, porque, na verdade, 
não. sou especialista na matéria. 

. . 
o Sr. Lino Mae1iado - v. Exa. 

focalizou todos os aspectos de maneira. 
brilhantfssima. . 

' O SR. BARBOSA LIMA ..:.. Agra-
decido a V. Ex6 •. , _ 

Deixamos aqui, pois, neste findar 
de sessão,. ·e quando . nos aproxima
mos dos debates constitucionais, dei
xamos aqui nossas esperanças, ou me- · 

-lhor,_noSS!i.:certezade que a Cachoei
ra. de Paulo Afonso há de ser muito 
em ·breve uma das maiores fôrças a 

- trabá.Ihai pela grandeza do Brasil e 
pela unidade da pâtrú:.. <Muito bem; 

• muito bem. Palmas. O orarl.or é cum-
primentado. )_ · 

O SR. PRESIDENTE- Achando-. 
·se na Casa o Sr. José .Alves Linhares, 
1.0 Suplente de Deputado, eleito pelo
Partido Po:oUlar Sin1icalista, no Es., 
tado do Ceará., ·convido os' Srs. 3.0 e 
4.0 Secretârios a introduzirem ·s. Ex."' 
1m recinto. 

(ComptÍrece · S. E:r:.a e presta o 
;u.m:mento regimental) • 

O sR. PRESIDENTE - Está. finda
a.· hora da. sessão; vou levimtã-i.a; de- . 
sl.gnarndo para a. de segunda-feira, d1a. 
3 cl.e jlliiho, a. segul.!lte 

ORDEM: DO DIA 

DISCUSSÃO, Ellll: SEO'ONDO :rt!RNO, DO no
.n::ro DA· CONSnTu:IÇÃO 

(1." Seção) 
,, 

Deixaram de comparecer 46 Se
nhores Representan~ 

Partirl.o Social Democrático 

AmaZonas: 

Cosme Ferreira. 

.Maranhão: 

Pereira Junior. 
Vitorino Fi.-eire . 

Rio Grande do Norte: 

Mata Neto. 

Bahia: 

Froes da. Motta. 
Luiz Barreto. 

Espírito Santo: 

Asdrubal Soares. 

Rio de Janeiro: 

Pa.ulo Ferna.rides. 

Minas· Géiais · ' , 
Pedro Dutra. 
Bias Fortes. 
Duque Mesquita. 
Chr..stiano Machado. 
Joaquim Lib!l.Dio_ 
Lair Tostes. 
' . são Paulo: 

Gofredo Teles. 
·César Costa. 
Josê Armàndo., 
Ataliba. Nogueirâ. 

Santa. C!!-tarina: 

!vo d'Aquino. 
Alta.miro Guimarães. , " 
Roberto Grossembacher. 
:a:ans JOrdan. · · 

Paraiba.: 

Argemiro de P'!gueixedo • 
..._ 
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~ernambuco: 

João Cleóra:s. 
Babia: ' 

Jurac! Magalhães. 

Rio de Janeiro: 

Romão Junior. 
Miiias GeraiS: 

]4agalllães Pinto. 
Milton Campos. 
Lopes Cançado. 

são Paulo: 

Paulo Nogueira. 
Romeu Lourenção. 
Aureliano Leite~ 

Mato Gross<>: 
Vespasiano Martl.Íls. 

PfZrtido 7'rabalhista . . Brasileiro 

Dis~rito Federal: 

. Rui Almeida. 
· Vargas Neto. 

• S!!.o Paulo: 

Marcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Romeu Fiori: , 

Partido RepuQUcano 

MillaG Gerais:. 

Bêmardes Filho; 
Mario Brandt, 
Felipe Balbi. 
Artur Bernarc1cs. 

São Pnulo: 

AlUno Arantes.· 

Partido ·Popular ·-~I!_UZ!çalfstl% 

. Çeará: 

Olavo Oliveira. 
Stênlo, Gomes .. 
~oão Adeodato • 

: -._l.~nta-se a sessão às 18 hoTc.:;. ------ . 



·. 15." Sessão, ·em 3 de Junho de- 1946 
PresiàêTCcia do r. Octavio Mar.gabeira, 1.0 Vic-e-Presidente 

. 
·As 14 horas, compare<:em os Se-

nhores: ~ 

Partido Social• Democrático 

Acre: 

CaStelo Branco. 
Rugo Carneiro. 

Amazonas: 

Valdemar Pedrosa_ 
'LeGpoido Peres. 

· Pueira· dà Silva. 

Pará.: 
João :Botelho. 

Pia ui: 

Al:eia Leão/ 

Ceará: 

Frota. Gentil. 
All:l;eiõa Monte. 

· Oswaldo Studart. 
· : Rio Grande do Norte: 
Georgino Aveiino. 

· Deoclécio Duarte. 
Valfredo Gurgel. 

Paraiba: 

Je.ndui Carneiro. 

·Pe=mbuéo: 

. Etelvino Lins. 
Agamemnon Ma.g~ • 
. Gerctno Pontes. 
Oscar Carneiro • 
Costà Põi:to. 
Ulisses· Lins. 

Aiagoa8: 
· Lauro MGntenegro. 
. José Maria. 

Sergipe: 

Leite Neto. 
Grs.co CardOS().• 

Rio de 'Janeiro: 

Acúrcio Tôrres. 

Minas Gerais: 

Levindo Coelho. 
Bias Fortes. 
Welllngton Brandão. 
Olinto Fonseca. •.. 
Milton Pra.tes. 
Alfredo Sá.· 

'· São Paulo: 

Antô.nio Feliciano. 
:S:onorio Monteiro·. 

Goiás: 

~ Pedro Ludovico. · 
JGão d'Abreu. 

Mato Gros5o:· . 

Al:gemiro Fiamo. 

Paraná: · 

Flávio Guimarães. 
Roberto Glssser. 
Fel'nando Flores. · 
Lauro Lopes • 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 

· . Nueu Ramos. 
Aderbal Silva. 

· Rio Grande do Sul: 

Sousa Costa. • 
:a:erofllo AzambUja.. 



UnU/0. Democrát'.ca Nacional 

Amazonas: 

·Severl.a"no Nunes. 

Para: 
Epílogo ca.mpoa. 

Pia ui: 

Mat!as Olfmplo. 
Adelma.r Rocba. 

Cea.rã.: 

Ferna.udes Távora. 
Paulo Sa.rasate. 
·Egberto Rodrigues. · 
José de Borba. 
Alencar Arali.pe. 

Rio Grande do NO~; -JoSé Augusto. 

Pai-s.iba: 

Adalberto Ribeiro. 
João Agrlp.tno. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro. 
Osmar Aqu:lno. 

Sergipe: 

. Leandro Maciel. 

Ba.bia: 

Otávio Mangabeira. 
Manuel"Novaes. 
Alíomar Baleeiro~ 

Espfrito Ss.nto: 

Luís Cláudio. - . 
DiStrito Federal: 

Hamilton Nogueira.. 
Euclides Piguelredo. 

Rio de Janeil'o: 

Prado :S::elly. 
Romáo Júnior. 
José Leomll. · 

.Mln\13 ~raj.s: 
José BoniUclo. 

' 
São PaulO: 

?lú:iio Ba.neto. 
Toledo Plza. 
Aureliano Leite. 

.-

Gol.ãs: 

Domingos Vela.sco. 

Mato GTosso: 
Dolo r de A!:l<lrade. 

Para.riá: 

Erasto Ga.ertner. 
. Partido. Trabalhfsta Brasilefro 

Ama.zoru;s: 
Leopoldo Neves. 

Distrito-Federal: 

Sega-das Viana. 
Baeta Neves. 

Minas GeraiS: 
., 

EzeqUiel Mendes. 

São Paulo: 

Guru:a.ci S!lveira. 
1 Pedroso Júnior' - . 

Romeu Fiorl. 
Eusébio Rocha. · 

Pa:;t;'.do Comunista do Brasil 
-Bllbia: . . . --·-·· ..... 

•. 

. Carlos Ma.rlg:tiêti. ·. ·· ·----
Distrito Federal: 

João Ama.zQnas. 

São Paulo: 

· José Crlspfn\. 

PaTtid.IJ .Republicano . . 

I 

Maranhão: 
L!no :Machado. 

MinaS Gera!s: 

Jaci Figueiredo: 
Artur Berna.rd~. 

. Paraná: 

Munhoz da Rocha. . 
Part:ido .Republicano Progress'.sta 

- .Rio Grande· do Norte: 

· Ca.fé Filho. 

Partido · LibeTtll.àor 

R.io Grande do Sul: 
·-

Raul Pila.. 
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O SR. ?RESIDENTE Achan-
do-se presentes 94 Senhores Repre
sentantes, declaro aberta e sessão. 
.. Passa-se à. leitUl"a. d.a. ata da. sessão 

e.nteTioí'. · 
. ./" . ' 

O SR. HUGO CARNEmO Cl. 0 Su
plente, servindo como 2. o Se..."f"etá.rlo) 
procede .à leitura da ata.. 

O SR. PRESIDENTE. - Em ci!s-
cussão a. ata. · 

O SR. ?EDROSO J"ONIOR. - Sz. 
Presidente, peço a. pa.la.vra., sôbre a 
ata.. 

O SR. PRESJD:ENTE - Tem a. pa.
la.vra o nobre Representante. 

apresentado .na. ses.s~ de 27 do mês. 
passado. 

Era o que tinha e. dizer. (Mufto 
bem.) 

O SE. PRESIDENTE - Não ba· 
vendo mais quem peça a pil:Iavra BO
ilre ·a ata., en<::erro a. su discussoo 
e v:ou _submetê-Ia a voto~:. ~a.). 

·Está. aprovada. 
Passa.-se i> leitma do expedlen~. 

. O SR. LAURO LOPES (2. • Sr;. 
eretário, servindo Como 1.•> procede 
à leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oficios: 
Do Instituto d{)S Advogados de ~ 

Paulo, transmitindo ·parecer da Se-
O SR. PEDROSO J'ONIOR (*) <S&-. 

bre a ata> ~ Sr. Presidente. tive opor
. tunilia.de, na. últi:Ina sessão, de enca.
. , minhar à :Mesa o requeri.m.ento que 

tlllllOU o n.O 199 e foi publicado à. 
pag. 2. 215, do .l)íáTio da. A_ssemõléia 
do dia. 1. Vejo,· entretanto, sr. Pre
sidente; que, por uma. !;nper!eição 
tipográfica., sua essência ~tá detUl"
pada., em razão do que sollclto de 
V. Ex. , mâ.ndar reproduzi -lo. . ~ 

• nhor Pernando Rudge Leite. com sll'' 
ge~tões à futura Carta. Magna. - A. 
ComisséúJ. ã.a Consti"tuiçlio. 

sirVo-me do e::JSeJo. para !aza- Uina 
ressalva., que me parece nece~~Sá.rla.: 

~ que assitlei um requer.!mento de in
formações, · qlJ.e tomou o n. 0 202, e 
3lJarece no. 1Ji4r<.,a_ _cta. Assembléia, de 
ast;bsõ.o~ a pag. 2. 2SO, concluindo por 
que se nomeie- uma conússã.o .de cin-.
co Srs. . Representantes do povo, a 
fun de·apurar, num inquérito .a. v~
da.deira situa.ção do.s ;eprosos, o de 
que necessitam paa-a. des!ruta.reiil uma 
v.tiia digna., humana; e as L."Tegulari-

.. da.des havidas no leprocôm.io. 
Sr. · Presid-ente, já a 2'1 de !:la.io 

últlmo, encamlnhara. à :Mess. um :re
ctuerimento pedindo informações so
bre irregula.rjdsdes DO Jeprosá.rjo :it 
São Pa.llJ.o, . • · 

Por uzna quest4o de so!fdut:edade 
· e õlão querendo desinteressar-me da 

lllaneira JlOl" que feri'U o . assunto e 
nobre Deputado Campas VerPI, foS 

·que subscrev.t · êste requertmeúto de 
· .ln!onmaÇÕeS, sem. . contudo, . have 
qualquer _prejuizo para a.quêle outrO, 

, Da. União dos Varejistas de Minas 
Gere.i.s, enviando sugestões à lel . bá
sica.. - A Comiss® de C01t3tituição. 

· lNDr(:A~() N. o 40-A. DE 194$ 

Sugere ao Poder Exccutí'llo "' ·~ 
taõelecimento, em todos os munfc&
pfos da Naçlio, dos ~iTO$ ãe G'!«m"Q. · 

O requerimento n.0 40, sugere o res
tabelecimento em todos' os Municlpios 
da Nação dos 'I'iros de Guerra.. 

Ao fundamentar o requerimento a·· 
Uustre deputado CB.lllpos ve:rgal afir
ma. que os Tiros de Guerra toram s>l
ptlm:dos durante o PeriOdo da guerra 
e que a.• st.-;ll-essão detarminou o siste
ma ele convocação por classes. 

Tôda legislação sôbre Tiros de Guet.
ra, é posterior a ·gcerra. O Decreto. 
19.694 que aprova. o regula.Inento para 
os Tiros de Guerra é de l de out~o~
bro de 1945. O que altera êsse R.egn
la.Inento é de 19 de novembro de 1945, 
e o que extingue e cria os "l'irOll t1c 
Guerra é de Sl de outubro de 194§. 
aquele ele n.o 19.667 e e.."".a Portar.!~!, 

n.• 8. '147. 

A Dil'etoria do P.eerutamento; re
eonllecenão as va.nta.gens dos 'l'll'cllt: 
de Guerra, co:no centros de eiv'.:;mo .,; 
cám o Jntufto àe não deslocar os eie
mentos rura!s de seus hábitos, ~OJÍ. 
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cilmo critmo à · orla.ção de Tiros de · d> que ii oonvocaçã.ó de classes retira. 
Guerra ond~ nlb exista guarnição da·1avoura ou das zonas rúra1s il).lhne· 
flideriü. ros jovens, que para- eJ.i. .não ma~ vol-

Pela portaria 8 • 747, de Sl de outubro ta.m, quando continua havendo f!l.!ta. 
-~•- de braços para a mesma: 

~' 1945; declaróti num só àto =.wu.to e) que são .. volumosas · as despesas 
011 Ti.'"OS ·de· Guerra, e criou em todo Para. a manutenção de centenas de mi-
:e:asn mais de 200,. respeitando o cri- L'ia.res de rapazes na:; casernas ou nos ._ 
Íbio &CU=.. · corpos de troPa, gravando seria:IH!nte 
· Nestas condições outros poderão s-er a. Fàzenda Nacional. quando as Lm"las 

ctlitdos; em municípios onde as Pre- de Tiro, nos moldes em que· as .conhe-
/eituras· e· o povo queiram organizar e - clames, representam: uma salutar e
c:uldar. respeitável economia. para o Tesolll'O; 
· Com êsses ·l!'sclarecimentos parecec-· . · /Lque.as prefeituras e os.mumclplos 

nos que a sugestão não deve ser ~.u·' sempre auxiliaram. os· Tiros de Guerra. 
camlnhadá~ . · pa-ra aquisição de sede fardamentos, 

bandeira nacional; instrumentos :musi-
Sala d&s Comissões, 30 de maiÓ de ca.is, oonstituirid.o ttroo isso motivo de 
~. - Aztreoo Sá, Presidente. - grande :regosljo. das llOPulações. .. · . 

.. Sc:mpato Viàal, R.elat;or .. - Jorge Requeiro, por mterni.éd1o dá d1gnlssi~ 
Amado.- pelli. discussão da indicação Me ultad.a c · · . · - ma sa, cons a asa. se Rpre-
em plenário. -'- Daniel -de CanJalho. sente ao Exmo. sx. Mli:listro da G]lerra. , 

· Gabriel Passos. ~ NcnJaes· Fill'w. á seguinte ·sugestão: 

.... -

~çi.o N.~ 40, A Q'OP! sE Bxnml!: O 
P•REC!"R 

Sugere : ao Poder E:r:ecutiw o 
. r«to.bel.ecimento;· em todos oã mu-. 
mcfpw. da NaçáD, dos . Ttros cl~-
GIIer.'a. . . 

c) que_ C:.urante o perfodo de guerra. 
foi· suprimido nos munldplos o sis-. · 
tem& de preparação ·tnlllta.r sob" i ru-· 
brica. de Tiros de Guerra· oú, ~c.mo 
· ooinuménte conhecidos .i...lnhas de Tiro: 

. . I . -

b)- que- es:;a. · supressão determina ou 
~ou o sistema de- convocação 
de clasael!, embora já. este:Ja,mos ·ll. um 

J pitrtooo de PI!.Z intern&Cional; · 
. c). que a eldstênci& ou a prá.ticà. dCõ 

$'lros . de Guerra. ofeiec:e apreclãve!à 
• i.ú,tagell.s â coletividade, tais ·como:. 

- i>. alie centros vivos ele c!V!Sm"o i:Usse
m!u&doa por todos· os municípios do 
Pãfs;_ 2>. part!cipam cs rderi.doii Tlro& 
4ê. todas 118 testas municipais __ e -esta.
d.ii&ta. entutifa sm..-<ldo a.s 'Populações. e 
~'l-Ílies 06 ardores patriót!.
CSla. · Zlllm:adsmente nas comemorações 
dM data. Jl'ac1ona!.s;. 3)- . slio centros · 
c2il. f&dlJmo -acesso para todos os. jo-

. 'llllí:à em.- .idade_ de preps.raç~o militar; 
.§.~~tem a- Mo afa&tamento dos 
:;:_dtlíseua ~~11!5· ~iça-~ (S•_. 

. Restabelecliire~.ros de Guer
rà em todos os mUIIicfplos- da nação, 
como mais·Qeni· convier aos interês8ee 
~-ilo~s a. juizo daq)lele Mtnis· 
~o~· - _.'..... . . 

Sala . das sessões, . 10 de - ma.IÇ:>. de 
.194{1. ·- campos Veri1aZ. - .·- · 

.:mm:cliÇÃO·NP48-.&. n.1946 · -~ _ .. 

Sügere: ao· POdeT~E~t> ar,.. -
teraç6es no Decreto"let·~.o -'í.~ 

-. de 18 ·de setembro de. 1945, que· .. -
dispÕe .·sôbre remuneração mJ~fmti. 
dos que trabalham em ~ 
médicas de na:tflrez4 _ prtoada.. 

Pela iiKÍlcação no" 4e se .preténde a. 
modL~eação do .Decreto-lei QJle esti
pulou o salárl.o mfnlxro · dos que tm
balhani em ~eles médicas <De•. 
ereto-lei 7.961, de 18-9-1945>, de geito 
qut; revogadO o-seu artigo 21, ·desa.Pf.
r~ s. d!!êreuÇI!. de tratamento di:JB· · 
:lnêdlc:os: que prestam · seus serviços a 
lmtltuiç6e8 de fins exclusivamente ca
ritativos, cujos meiãs de canutençio 
I:ão comportem o pagamento dos m
vels li:únl.mos ·de salt.rlci&. 

O· artigo 21, que-.· se 1n:d1ca- à revoga-
o;ãO ast1m dispõe: . 

· "As- inSt1t.uiç6es de flÍls exelu
. · slvamente eâritatlvos. cnjOs meioo· 

de mantttel:iÇOO ·não compirleln' · 
· O· pagamento 'dos IJ!vei& ml!!lm!!S 
de.~; lftl~ dás tál:;e;a]t. 
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que acompanham o pJesente De
creto-lei, será facultado .:equerei 
&O ConselhO Nacional do Serviço 
Social isenção total ou redução na 
aplicação das mesmas tabelas par 
prazo não excedente a dois ,(2/ 
anos, suscetível <ie prorrogação 
mediante novo requerimento. 

§ _1.0 ·A isenção para ser conce
di-da dev• :mbord!nar-se: · 

a) à audiência do orgão s1n:: 
di1:8.l representativo da classe mé-

' dica, sempre que poss1vel da ba· 
se territorial respectiva, e, bem 
assim; do Serviço de Estatística da 
Previdência e Trabalho . do Minis
tério do 'l'ril.balho, Indústria e 
Comércio; · 

o) à clrc!mstância· de não man· 
ter pessmú remunerado acima do 
salário mf:nimo local. 
· § 2.o. A isençãg poderá. ser de
clarada em cada caso, na fase . c1a . 
ex&.:uÇãc de .sentenÇa . proferida 
em !itigio trabalhista, pelo juiZO 

.. ou tribunal competentê, po-dendo 
contulio, a· exeéuçâo ser reaberta, 
fn,dependente de qualquer praZo 
pxescricional, sempre que· o inte
ressado prove · alteração superv1-
niente daS condições -econômicaS 

· . da instituição: '.' 

o ·nustre .Constituinte au.tox ãa ln· 
àicação desenvolve longas collSidera.-. 

· ções. para demonstrar a sUB. tése .de 
que "a e:Kclusão é odiosa." -

• • ~ I • ; • 

Data venia,_não nos parece. 

Quando .-~ -~ala · em lnsti~u!ç5es de 
Cs.rlda<ie aquCna Capital da Repâbll~ 
ca, acodem-nos à mente a Santa Casa, 
as, diversas "Bene!icien.te" e outros 
estabelecmentos- de fartos bens e -rl-. 
~ cs.bédais. . ~ 

Pieste.m, sem dllvida., grandes e . 
numerosos Sêrviçoa e se recomendam, 
em geral, à benemerênclS. pública; 
~ têm reemsos sufil:iêir'..ee para pa
F o salãrio mtn!mo .dos que lhos 
-preqtam. . serv;lços.. ' 

A maio:rla ãas •santa. Casa" do in
terior do l!ras1l, pO..-rém, que ~ 
~a àS desampa.raaas popula
ç:;ea do interior, ·· na reall.dacre vl.vem 
-~ cai1dac1e ~~- .. -

- . 

O ideal seria que os Poderes Públi
cos pudessem prestar assistênciã ho::- · 
pitalar a todos os ilecessitados; S. rea
lldãde, porém, está. longe· de admitir 
a realização desse keal. 

De modo que, pretender que o Es
tado se responsabilize pelos salários 
rnínlrnos de tão pÓbres estabelecimen
tos, ao qu~ se relactona a médicos, 
não tem justificativa, a nosso vêr. 

No interior, os -médicos dão desin
têressa.do concurso às santa Ca.sa e 
isso enobrece a profissão e dlgni!i- -
ca o seu exercício; mas também êsses 
estabelecimentos são quase sempre 
grandemente necessitados e é a bon

-dade da população que os mantem. 

o: artigo 21, aliás,' subordina o reo. 
oonhecimento da impossibilldaõ.e .,sl.e 
ser satisfeito o salário mínimo dos 
_médicos de instituições de fins e:rc:lu-· 
sivamente caritativos, ao pronuncia.
menro do orgão sindical, e do servi.: 
ço de Estatística da Previdência e 
ainda estipula o exame de caso. por 
caso. · ,., · 

O dispositivo é . prudente, sá.blo e 
atento às diferenças de condições en-
tre estabeleciment6s. · · 

Ácontéce porém, . que o Decrero-lel 
8.306, ã~ 6 de dezembro de 1945 mo
dificou aquela. lei, de maneira · a'am
pliar a exceção; nela contida, estabele-
cendo: · · 

·"Art. 1.0 kJ almas a e b do § 
1.0 do a.rt. 22 do-Decreto-lei n'll
:mero 7.961, de 18 de dezembro de 
1945, passam a ter a seguinte re
dação: · · 

a) a. ·verificaÇão em cada caso, 
da real situação econômica. fi
nanceira e patrimonial da socie
dade, bem como de efetiva cons
tatação das suas· f1nalids.dea 
exclusivas cie carida.cle e benefi
cência; . 

b) a. clrcunsta.ncia de não di~- · 
tri'bu!r a sociedade, a qualquer 
t!~o. ..,dividendos, bon!!lcações, 
gm.tUica.çóes ou a.Wdlios ao.s seus 
diretOres ou -associados, por conta.· 
dos resultados financelros da en
tidade, salvo os que rigorosamente 
se ~ua~ :t;~oo planos ~e be
lliftCênc1A ou . ass!stênc1à AOI 
assoc!S<.tm. · 



Art. 2.0 Ficam introduz!dos 05 
seguintes parágrafos no art. 2:l 
do Decreto~lcl n.0 7.961, de.lS de 
setembro de 1945: / 

! 3.0 o ·Conselho Nacional do 
Serviço Soclsl, para instrução d08 
processos de isenção, ·deverá soli
citar aos· Serviços de Estatistica de 
Previdência e Traball!.o do Mlnis
tér!o do Trabalho, Indiistr!.a e 
Cc;>m~cio · as info1'1Il9.ções quanto 
às condições de custo de vida e 
de. salário locais, comunicando ao 
meSIOo Serviço, para fins- de esta.:. · 
tist!ca e registro, tôdas as decisões 
tomadas quanto . às isenções pre-
vistas neste artigo. · · 

§ 4.0 !?entro do p~o de 60 dias, 
os Ministériqs do· Trabalho, In-

. dústria e Comércio e da Educacão . 
e Saúde deverão expedir em con
junto as nornias gerais que ~
guiarão os processos de isenÇão e. 
serem examinados pelo Conselho 
Nacional do Servtço Social.. -
· Art. 3.~ Fica estabelecida a pra:
za de 90 dias a contar da publi
cação dêste· deqeto-lé! para que 
as entidades interessadas "requei
ram, se assim· . entenderem, a 
isenção a que se refere o art. 2:1 
do Decreto-lei n.0 7 .961, 'de 18 de 
setecbro de 1945." · 

Os a.l'gli!Íl.entos di indicação nos 
parecem · procedentes no que concer
nem à critica da Decreto-lei 3.305 
sendo conveniente· a sua revo~ 
oportune.DJ.ente --'- o ,(jue Dão ocorre. 
com o artigo 21 do Decreto-le1 7S6 . . -- ' 
que merece· ser Itlalltido, em que pese 
aos .brilhantes argumentos da i:hdica-
çãc .... · . 

Acresce que temos votado seínpre 
po: que nunca se peça ào E:l::ecutl.vo 
atos legislativos, que cabem todos na 

· competêD.b!a da Assembléia. 
Por essa 1lltii:l2i ra.zãO. scmos contra 

,- a indicação. embora seja. aconselààvel 
a revogação do Decretó-le} '8.3015, de 
19f5, em é);loca opor;una, pelo Poaer 
I-eglslativo. .. · 

sala dâa Sess6es, 30 de ma1o de lD'S. 
-:- .Alfre&:l-.36. - .Pre.slde:üe; J)"..la indi
c:açlio, pam ser levada ao Govêrno co
mo sugestio. Gcbrlel PtZU06 - P.e
lator. Jorge Amcufo, v_ençldo, pela 
.au de ~ com ~ seja a f:od!ea.; 

ç!í.o . aprovada. · Da,i:ez- de Caroalho. 
de acOrdo .com o Sr. Alfredo Sá: Sam
paio Vidal, como • e.clma. Na11ai$ Fi-
2ko, de acOrdo com o voto--do Prçs.l.den- · 
te: . . 

D!DICAÇÃO N.~. 48; DE 194<!, A QUE SE 
· -~ o'PAéEcxe 

' Requeiro à. Mesa. que, ouvidà a As
sembléia, sejam sugeridas ao !?ode::: 
Executivo, as seguintes alte.r:ações- no 
Decreto-lei n.0 7 .961, de 18 de Setem
bio de 1945, que "dispõe sôbre a re
munerição m5nim<i dos que traba
lham em. ativida.deS médicas de na.-· 
tureza privada": -

.c:) .extensão aos· médicos-fimciona- . 
rios, tanto das _repartições . o:!icuús 
como das autarquias, o salário mínimo 
tixado";-- ·_ . 
· bl · · a revogação do art. 21, . bem 
como de todo Decreto 8.300 que lha 
·alterou a· redàçã.o.:__ . . 

C) , na. impossíbilidàifi)ãe" estabele- · 
cer de 1og9 uzn só salário para todos 
os médicos - o que seria. mais justo 
- reduzir a três no máximo as ca
tegorias previstas no ·art. s.o, 'iess.-

. parecidos os salá.r!os referentes à· 4."'•t 
5." • e 6."' categorias do decreto 'refe-
rido. · . · · · · · · · · 

'"'·--- ' .. ~ ,: Ju.stifíeru;llo-
.. Procurando atender ·~~.~s -·l'eclimos 
repetidos da.s associações médicas .da 
Bra.sll, baixou o covêrn,o Fede.ra.l o -
Deçreto-lei• n.o 7.-361, de 18 l1e se
tembro de 1945, que "d!spõe sObre a. . · 

. remunera.;ão mfnlma dos qoe, cem o. 
ca.rãter de emprêgo, trabalham em 
atividades médicas de natureza pri
vada". Antes porém, !êz publicar um 

. anteprojeto para o recebimento da 
sugest()es.. . 

Fals.ram então várias. assoc1aç6es do 
classe e cultur&fs. Ums delas assim 
-e pronunclou: 

• A Primeira divergênda da So
cledli4e de :Medldna Soda.l e do · 
Tràbalho com o anteprojeto, que 
. estudou lonpmente, remde na cir
cum;tAncta ~ 1"3ferlr-ae o ante-. 
proJeto ànfcamente aos que tzoa-, 
balhpm em atividades médicas de· 
.uaturezA p!'ivada. oa proflssfona.ta· 
que esereem ·atividades técn'cu 
CIO na.tu:esa pób!tea, ttevenam cer 
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os seus ~al&r!os mfntmos equtps.
ra.dos aos estabelecidos . por êsse 
anteprojeto para os que . exerçw::l . 
atiVidades privadas. Sem e5sa. 
equiparação, os serViço.~ médicos 
de natureza privada poderão des
falcar os serViÇos públicos de ex
celentes profissionais · q)l~ pro
cüra.rão resoiver sua situação de 
preclUi~dade üconõllllca 1ngres-

.. sando nas atiVidades privadas 
mais rendoss.s, além ãe que o Es-

• tado adota um~t atitude merece
d~ra de crítica.. porque .obriga. ins
tituições privadas a remunerar 
melhor do que êle, idênticos serv.i
~s profis~onais. Deseja por isso 
a Sociedade que o ~do amplie · 
o salário mf.!!ImO a todos os pro
fissionais que prestem sei'V1 ços 
funcionais em instituições de na.: 
tureza privada, quer em institui
ções c!e natureza pública, inclusive 
_os organismos paraestatais e se
jam efetivos, contratados ou ex
tranumerários". 

E nãO creio que haja um só pro
flssiona.l. consciente dos seus deveres 

. que não subscreva essa sugestão. Não 
a ouViu, porém, o Poder E::>ecutivo 
àquele .tempil em plena Vigência. dita.~. 
toria.l. Pre!er.lu dar ouvidos aos inte
ressados na exploração do serviço mé'
dlco, tanto assim que a lei sa!u com 
e. seguinte clispos!tlvo que não :tigu
rav& no &nte-.projeto: · 

Art. 21. As instituições de :fins 
t:Xduslvamente caritati'vos, CUjos 
meios de manutenção não com

. _portem o pagameonto ·dos níveis 
. mfntmos de salários, constante das 
tabelas que a com panbs.m. o pre
sente Decreto-lei, sem facultado 
requerer ao Conselho.Na.cion!ll.do 
Serviçõ Soc1al fsenc;ã.o total ou re- · 
dução na aplicação das mesmas 
tabelas· por prazo !l.ão ê:.cedente 
1!1. dois (2) an011, . suscet!Vel de 
prorrogação mediante novo reque-
.rimento. · . . 
' ·§ i.o A isenção para.· ser con
~ds deve suborcUna.r-se: 

a> à a.udiêucia. do órgfio smdi
cal representativo da clilsse ~ 

· dlea, sempre. que· possivel· c1s ~ 
~tor1al re.."'P~va.. e, bem as
mn. do Serviço de Ests.ttst1ca da . . - . . . 

PreVidência e Trabalho, do :Minis-· 
térlo do Trab9.hlho, Indústn,j. e 
Comércio: · 

b > à circunstância de não 
mantel:' pessoal remunerado· aci
ma. do salário múllmo local. 

· § 2.0 A isenção poderá ser de
clarada em cada caso, na ·fase da. 
execução ,de · ~entença proferia a 
em litígio trabalhista, pelo juizo ou 
tribunal competente, podendo, 
contudo, a execução ser reaberta 
independente de qua;Iquer ar~ 
prescricional, sempre que o "Inte
ressado prove alteração supe-rve
niente das condições econõm!ca.s 
da instituição. · · 

Era e é uma exclusão odiosa. O· 
Estado que já se furtara ao cum))ri
mento da. lei do salário mlnimo ao 
que toca · aos médicos-funcioná:ios, 
excluia da mesma obrigação "as insti
tuições _de fins exclusivamente cari
tativos". Aliás - é de extranhar que, 
a essa. altura· da evolução· do mundo, 
ainda se fale em "instituições de ca
ridade". A saúde não é nem pOde ser 
um favor, mas um direito. Mantendo 
o homem são, está o Estado torúa.n
do-o mi!.l.s càpaz e mais eficiente para 
si próprio, repercutindo porém, essa. 
capacidade e essa eficiêncla. na cole

·tlvidade. 
As santas Casas e Ordens que exis

tem por êste Brasll a fora, 'fazem a 
caridade às custas dos profissionais 
da mediéins., a quem ainda paga.-.:n 
salá.r!os mensais de cem, duzentos e 
trezentos cruzeiros. E não se argu
mente com ·a. medicina-sacerd6cio, Já 
que não há lJigar mais no mundo para. 
era, !l. não ser-- como atitude . pe:;soal, 
e nunca como no=a illipo.:;ta, qual 
dispositivo de Código Odontológico. 
Não se argumente também, ' com a 
aprendizagem que o profissional pode 
fazer com o material a mão das en
fennarias, certo que, em tõda c.t.i'li· 
cla.de, por tOrça da repetição e tia 
observação, há o- · apertalços.mento 
protissiona.L Se as Santas Casas, por 
d.e/iéit orçamentário, nl!.o suportam o. 
steÍldimento ao salárl.o mfn!mo, que · 
aa, aubvenclone o Estado - o dever 
de ass1a.tênc1a. é seu .,... o baeta.nte para. 
que se. dê o equllibrio, sem sscrl!íelo. 
àos médicos. O que n§.G se JustUie& 6. 

_que os enterme!ros - colaboradorm 
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· · preciosos embora - ganhem .o dobro 
dBtlueles a· quem ajudam, e que bu..-o· 

- cracia dispendiosa e gabinete$ lwcuo-: 
sos tenham p:rioridl!de- nas verbas da 
des.,esa. -

Acharam pouco porem. a.S institui· 
. ções r~e:ridas, tanto assim que, eo 6 

de Dezembro do ano pasSl!.do, obti· 
nbam a assmatrira de um outro De
creto-lei;. que dava· nova reda,.;ão ao 
artigo· 21 e onde ficava bem claro 
que até hospitais de fins comel.'Cia.is 
(fala-se ali e.zn "resultados financa-

. ros"l) estavam. isentos do· pagamento 
do salárlo ininlmo dos médicos, !l..:au·· 
do, de outra parte, afastado-o Stndi
cáto do prõCessado de isenção que a. 
lel previa. Mas se caracterizava., as
sim, o propósito de exploração do ser-
viço médico •. ·· / · · 

Não se compreende também porque 
o critério da· população, no estabele· -
cimento da categoria de ~salã.rlo, ta.to· 
para o qúa.l chamou a a.te~ção a. So
cledatle de Medicina Soçial Nem sem
pre . a densldadé maior . é ind!ce de 
vida mil.is carà. Nem se entende c 
por que ganhar mn médico em Viçosa. 
Joazeiro ou · Crato_ apenas a metade 
dt~ que ganha wn clinico no Rio ou 
em .São.Paulo. Jã. é tempo de se com-

. preender que· a vida no interior é Oniõa 
q_ue não admite essa desva.lorj.Zaç§.O de
serviço. As · poss!bll!dades extr8-em
prêgo de um clinico de Capital, o coe.-. 
fOrto que dee!ruta., as coD.dlç6es de 
vida não. são as mesmas do chamado 
cl1n1oo de. roça; onde os casos . exigem. 

_ mUito mais de atenção e pel'Spicacta, 
pela ,própria deficiência de material 
de d'a.g:36st1co e de te."ll.pêutl.ca, · ollde 
t> ·meio de transporte é alnê1a prlllll.
t!'vo, tomàn'do a atividadE: ~o
nàl esta.fante, o· méd.leQ. o ju!z, o .P"'-

....:.feuor que e:efcem atlvldt.de. no Inte
rior não .POdelÍ2 continuar com .1 ~a 
serviço desvalorizado face aos colegaa 
que atuam naa eapltal.s: a funçf.o 6 a 
~eara, .enquanto de JZW'tfrio o des
CODf~ õl:1 que agem oa primetrca. 
- Sala eis Sesaõel,. :8 de Abril de 
1H8. - {a) BriJ! S#ftfol. -

INDICAÇÃO N.0 51-A; DE 1M6 

Sugere ao Interventor Feãeritl. 
no ESíailQ. ae São Pauw promover 
o reajustamento econ6mico do3 
componentes da 'Guarda Ciclt es
tadual, conceàendo-lhes · também' 
os leg!ti1TWs ctireit08 sociais de que 
se acham prir;a.dos·. · . 

Sugere a.o Interventor Federal ~~o 
Estado de São Paulo, o Reajustamen
to Econômico dos compónente.s da 
Guarda. Civil dáquele Estado. 

. I . . 

De fato 'é .llllla necessidade o estu,.; 
do e· o reajustamento da Guarda Civil 
de São Paulo, Os elementos dá.quela. 
Corporação necessitam de uma aten-

. ção, pois ·-seus · vencimentos · estão 
aquem dos serviços [.''""..stados · ao Es- : 
tado .e as próprtas vagas existentes 
não são- preenc.hidas ·porque. os venci- · 
mentes nã.o a.coii:rpafthar-am-S.- alta ge- . 
ral do custo da vida. 

Os que ainda permanecem -naquela. • 
· corporação, são . os de longos anos de . 

serviço e que não podem perder êsse . 
tempo e por isso se sujeitam a per- -

-'manecer. -. -
-_Opinamos para que·,;. sugestão seja 

en'"cl)l'!llnbada ·.cabendo o estudo . e fi
xação do "owmtum" Bô--Executivo do.· 
Estado de São- Pauló. . · . · 

Sala ~ Sessões, 30 de ma.l.o de 
1946. - Alfredo Sé., Piesidente. -
Sampafo vidaz,. relator. - .Jorife 
AmGdo. - Dantel de Ce11"'1Xl11w. 
Ni:n/aes-.FWw. - Gabriel Passos. -

- -
DliXCAÇÃO •• 0 51; 1m 1946, A~ 111:.15-

S'I:IIJ: O pesFQ!!. 

Requeiro, po.r'interméd!o da~. D. 
Mesa, CCIIDS'Illtada a :not-re Assemblé1a. 
se oflde ao . Ez:mo. Sr. InterVem~ 
P'ederal no Estado de S6.o Paulo, Em
ba1r.!'dor Dr. · José Carl()S dé Macedo 
Soare., no senttdp 4e promover, com • 
nec:essL""ia urgência, o . re&justsmento 
eecmomlco . dos c!dadf.os componente. 
da. Gual'da Clv1l daQUele Estado, ean
cede'.Ddo-lhes, sumultllineamente, oe !e
giti!tlos d!rettos aoeiais !e que se achVD 
priva4os, ccmsncte oe eec:la.reeime1ltoe 
•""hM~ na 1~ que a 6M 2A'lRII1. . . . . 

- ' 
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. S"ala das Sessões, 25 de abrll. de 1946. 
Campos Vergal. 

Justificação 

"Os Inspetores Chefes, Inspetores, 
Subinspetores, Classe Distintas e Guar
das da Guarda Civil de São Paulo, r~ 
presentando os elementos da Corpora
ção, seus colegas e subordl.Jla.dos; pe
dem a Vossa Excelência, alguns ins
tantes da· precios~> atanção para o que 
abaixo explanam, com rererêllc1a à sua 
própria situação e da Corporação a que 
têm a honra de pertencer, situações 
que se re!letem num dcs setores da 
mais alta. 1mporta.nc1à do Govêrno em 
boa hora con.fiado a Adminis-tração de 
Vossa-. Elroelêncta. Fazendo-o devida
mente auto..""lzados por seus superiores 

:hierárquicos, os Excelentissimos Senho-
res Secretário da Segurança Públ.lca e . 
Semhor Diretor da Guarda Civil, pas
sam a expOf a Vossa Excelência o s-e
guinte: 

I 

A Gwmia. .Civil de São Paulo, Cor-. 
poração · cria.da a 22 de outuhro de 

- 1926, fellzmeme ~pre tida no ~
lhor conceito da .população paulis.ta 
pelos serviços que tem prestS.ó.o a São 
Paulo e ao_ Brasil, merecendo ~pre, 
qtter do laborioso- Povo, quer das mais 
altas- autoridades civis e militares, na-

~ . clona.!s e estrangeiras, -a.s · mais . lison
gejra.s referências; a 11nl.c1.. Ccrpora.ção 
elvil do Brasil que teve a honra de lu
tar em campos .la Itã.l1a omlaro a om
~o com os gloriosos Exéréito Nacional. 
FOrça. · Aérea Bi:1161le1ra. e Exérci.tos 
Aliados, no extermfnio do oci1oso nazi
fascismo, c;:>nstituiDdo voluntà.riamente 
o Pelotão de Pol1cia Milltar da· PEB., 
recebendo tú tai:1bém os mais honrosos 
elogios do Dt:J;tre ComaDda.nte. Gen~ · 
ral de Divisão Jo§.o Batista Mseca:re
IIhas de Mo:s;ais, vem sendo &!vo ex- · 
pon.tAneo de r~ pOt p::.rte--a& 
brllllamte 1m prense. e rádio pa.1!11stas · 
q~a, na defesa dea tnteram1ea da · po
pula.c;âo, ctama. tela melhor1a da. 
GUarda CiVil de I3Ao Pa.Ulo, pam· aasim. 
~ o pol!c:1amento que SLic Pa'úlo 
juBtamente rec'ama e necess1ta. 

Nio ps.rtem de elementos 4a ~ 
~ ~ teclamG&. 

. ' .. 

. A Guarda Civil continua, como con
tinuará sempre, a servir a.a·· Brasil e a 
São Paulo, ao seu honrado Govêrno e 
ao seu Povo. 

n 
Sentem-se, entretantO impelidos pe

las necessidades prementes da Corpo
raçáo e dos seus elementos, a vir à 
presença <ie Vossa ~elênc1a. para so
licitar a benévola atenção para proble- . 
mas sénos que nos assoberbam Lute. 
a Gua.J:da Civil hoje com "' falta de 
elementos, pois conta cõm 1.143 vagas 
em seu Quad.ro, número que cres-ce dia. · 
a dia, pois além da falta de ca.ndidatos _ 
a.ptÕS, ocup;mtes de todos os . clil'sos 
vem 'a.ba.Ddonando a. Corporação em 
busca de ·outras Junções onde possam 
auferir melhores vantagens pecunlá.
rias, para. o próprio &ustento e dos 
seus, pois, embora atraídos pela. Cor
:;>ora.Çã.o, a que serviram - a maiorta.. 
por muitos anos -, não podem nela. 
permanecer pela exiguida.de de venci
mentos que percebem, pela. falta de 
garantia. do cargo, como doutras van
ta.gens auferidas ·por todos os demais 
fWJClonários do Estado. 

m 
Sôbre a. questão ~vencimentos", um 

<los maiores fatores . dei êxodo de ele
mentos e do desinterêsse pelo a.IJ.sta.,. 
mente cremos já ser do conhecime'!Íto 
de Vossa Excelência.. · 

O elemento allstado, depo.is do 
ID:!prl>soc.1!ldivel ci!rso na Escola de 
P11l.icia, ·oooe St; habilita às funções 
policiais, pasSâ a exercer suas fun
ções no policiamento de r.1a., · ao sol 
e ti; chuva, expc;IÍdo sua. vtda à sa
nha. dos delinqüentes, mediante ·os 
venclmentos mensais . de Cr$ 
400,00, acrescidos do. um a.'bono, sim- . 
ples grati!lcação de Cr$ 200,00, sem 
maiores i;sl'antia.s de con tl:n uidade, . 
perfazendo o c.otal c1e C%$ 600,00 
mensais; à?>mente· c1epo1a de algum 
temllo ' - anos t-.lve."'l - de 1\rd.uoe 
e honestos serv1c;~ sem que tenhá 
safrJdo con-etivos d!sciplln&res, chega 
a ser guarda de segunda ela.sae com 
veii.Cim-"fltos entl.o de 450,00 e 
a1Dda. o mesmo sbcmo ou g:rs.tlt!caçlo 
e llbmente c1epo1a de olltros mala 
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anos - as vêzes m.a.!s de dez - che-. 
. gs.m a_ atingir a prlmW:S classe e 
seus vencimentos. inclUS!ve abono ou 
gra.W:icação, passam a ser de Cr$ 
wo,on;. finalm-ente, no quadro subal
terno, conseguem por antiguidade ou 
por- merecii:lento, sempre depois dO 
lmprescindl.vel curso · = Escola de 
Policia.; . a elevação a. Guatd.a. de_ 
Class-e Distinta., rcmdan.te, com os ' 
irrisórios vencimentos de Cr$ 562,50 e 

- abono e gratifieiLção mensal de Cr$ 
200,00, no total de Cr-. 7C2,50. · 

. / 
Guarda.- Referência X!II •• 
Guarda - Referência. XIV •• 
Guarda· - Referência--

XV • • ••. ~· ............. .. 
Guarda - Referência. 1·-

xvm 
Inspetor 
Inspetor 
Inspetor 

. . . . ......... •,. 
- Pstfrão J ....• 
;,_ Padrão K 

- Padrão L ··:· 

Cr$ 

900,00 
1.000,00 

1.100.00 

l.40fj,00 
1.800,00 
2.200,00 
2.600,00, 

----
Esta. tabela, que apresentam ao ·es· 

tudo de V. Ex.~. não ·representa um 
Qua.nto'' a.os postos .. supe.riores. que. grande aumento -~de ordenados se 

.sõmente. são alcançados depois do considerarmos o mUito tempo que ·a 
obrigatório curso especializado de po- .Corporação vem -sendo relegada a um 
Ji<:iamen.to ·na· Escola de Pollcia e plano secundário nêste assunto, pois, 
que são os de: Sublnspetor, COlll os estabiliZados como ficaram ·seus ar-
vencimentos de Cr$ 720,00 e mais .Cr$ denados em relação-:-a-totros os ·ou-

·400,00 de abono oú gratificação; de.. tz-os ·setores, chegou ·a. Gwiu-da Civil 
Insí>etor. com vencimentos de Cr$ à aflitiva situação em que se encon-. 
880,00 com o mesmo abono; e o mais tra, sem poderem. seus· elemento!! 
alto cargo · dos elementos uniformi- atender aos mais comezinhos. princt-
zados, o de Inspetor-chefe, .::om ven- pios de subsistência dos 8eus e sem· 
clm~ntos _de ~r$ 1.300,00. e. abono ou podE't'. a Corporação, e assim 0 pró-: 
gratificaçao: ~e CrS 500.00, perfazendo· .prio Govêmo do -Estado, atender aos 
assim. os totais de Cr$ 1.120.00, 1.280,00 . rel.teraçlos reclamos da população que · 
e 1. 800.00 mensais. respectivamente, .. se sente"lnse-gu.ra~ela.-!alter-de-Pon•-
vencimentos absolutamente 1ncoenn- cia.mento preventivo que é notória em 
tes com as suas responsabilldades, as tôda. Capital e em .todo Estado. 
aruas funções e com o a.tua.l padrão de 
vida, constderanâo-se ainda que to- . Oportuno é cita,!' que essa tabels. 

· aos · contam com· um mtnimo de deZ virl.3. . permitir um reergul.mentc. nas 
(1()) (t110ll de contínuo exerctcio, sem atividades gerais do pollclar.:ii:mto, , .. 

· a. perda de Ulll_só dos cursos especial!- pois, além de se obter a ~-o;o,cc>.:r-ên-

. ::ados de pol!cia.mento, tende. os Inspe- eis. de candidatos de forma a poder
tores Chefes resi>Onsabilidades de che- se es<-~betecer entre êles e prêencher 
na de 100, 200 ou 400 bomens; atgu:a.s. as vagas' ora e:ldstêntes COlll elemen
llOb suas Vistas como = Divisões de tos capazes, o que vlria dispensar o 
Pollc1amento: outros destacados por alimento de efetivo,· teríamos dobrai-

. todo o Estado. ..omo acontece com s. da a e:ficlência. do serviço de pol1c1a.:. 
Dtv1sâo de Trânsito Rodovlário. mento. · · 

Ass1m expostl!, a causa "vencimen
tos", pedém. a V. Ex.a as mais ur
r:entes provl4ências para que sejam 
os seut1 c:<denados elevados Pilo--"'8. um 
melhor equ!.IP.m.o com o clJS'to de vida 
atual, a exemplo . do · que· tem ~o 
feito ·em ·<JUtrOIS setores da ativid&cle 
J:nanan •,. subme'têlldo ao elevado cri
tério de V. E:a:;" a tabela a'b61X'o, ca- . 
ii)U, a noaao ver de atenuar a &fllt1va 
l!tu&çio tma:aceil'a em que se enccn-

- rv·-. 
OUtras providências entretanto es

peram todos os componentes da Guar
da Civil do justo e honrado Gover
no d& V. Ex.•. A. Guarda Civll, em'• 
pora.ção de ca.rãter ei:clusivamente c!· 
vil, diretamente ~ à Secre
taria. da Segurança ~bllca. de cem
form1c!ade com o que disp6e o Decre
to-lel n. 0 14.9&8. de 1.0 de setembro' 
de 1945, n§.o tem ainda a. ma. ·situa
ção dev:tdamente esclarecida, em de-' 

.. 
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· saeOrdo. com aquela disposição, que 
entrou em vigOr na. mesma. data.. As• 

_ .s!m é · que aos própriOs inspetores, 
nomeados, são negados outros direi· 
tos concedidos aos demais func1on&· 
rios, tais como classi!icação em pa• 
drões uniformes de vencimentos, como 
OÍ'a. · apresentamos, isenção de pa.ga.
mento. de selos em suss petições a que 
alude o 'Decreto n. 0 14.021, de 7 de 
junho de 1944, direito a licença-prê
m!o do qul;-·tra.:ta o Decreto-lei nú
mero 15.301, de 1.2 de dezembro Ultimo· 
e não se baseiam estritamente na.5 
disposições. do Decreto-lei n.~ 12.273, 
de· 28 de outubro de 1941 <Es~tuto 

. dos Funcionários Públicos Civis) ,_.em
bora sempre êste citl!do, havendo 
ainda no próprio serviço· administra
ttvo da Corperação e da secreta.rla 

. da S,egurança Pública, dúvidas quan-
to a. s-.m aplicação por julgarem urui 

. ser à Con>oração. IIiilltar, 1llllitariza..: 
da., para-militar ou qualquer outra es
pécie . d_e unidade, embora por todos 

· os titulas, por senso e· por parecer 
· emttido pelo próprio D. S. P. CPa·. 

recer· n.o 314,42-210) · e pelo citado 
DeCTeto n. o 14.988, seja a Corporação 
àbsolutamente civil e por conseguinte 
funcionários públicos civis os seus 
componentes:· · · 

Quanto aos elementos subalternos 
classe distintas ·e · guardas em geral, 
êstes não são nomeados, i.ão são ex
tranumerários. n= mensalistas e não 

. têm· por conseguinte situação defini
da par lei. Continuam na situação de 
simples alistados, sem maior garan
tia de seus cargos que o bom senso 
do DiretOr da Corporação, que deter-

. mina a renovação de alistamento de 
· cada um dêstes. de três em três anos.
·mediante· requerimento selado do in
teressado. . Não têm assim situaçli.o 
assegurada. 

Houve por bem V. a• _a.ülda há 
:poucco · determinar a efetivação da 
maioria dos extranumerários do Es
·ta.dc: esta medida entretanto !1io 
at!ngiu aos elementos da Co~. 
talvez pelas ctO.vidas existentes. Urge, 
pois, ·Excelênda., seja. taJ. situação re-
110lv1da, de con!Ol'lllidB.Qe com o De-_ 

<:.Teto n. o_ 15.297, de 12 de dezembro 
de 1945, continuando como extranu
merários os guardas que não contem 
com tempo de serviço e::dgido, sendo 
os demais efetivados, o que virá so
lucionar de vez tal situação, pois que • 
os Classe Distintas e Guardas se 
a.clia.m em situação inferior perante 
todos os demais servittores do Estado, 
sendo que os próprios serventes da 
Guarda Civ:il têm a sltuação defini· 
da de e..nranumerários, sendo subor-

.· cllnados aos demais elementos. 

v 

Outros assuntos entretanto, os !e-
. vam a tJresença de Vossa Excelência 
e um dêles se refere ao gôzo de !é
rias.· Se, os Sub-inspetores, Inspeto- ' 
res e Inspetores Chefes, do quadro 
superior da CorporaçãO gozam férias 
de ácôrdo com o Decreto-lei número 
12.273 d~ 28-10-41, <Estatutos dos 
Funcionár!os Públicos Civis) - 2 O 
dias· anuallnente - ameia de acOrdo 
com o Parecer n. o 314-42:.210, do De
partamento do Serviço Público quan
do =teriormente go:<:avam dêsse d1-
reito de acOrdo com a mesma lei que 
rege tal coticessãó aos oficiais da Fôr
ça Pólicia.l, os elementos subalternos, 
Classe distinta e guardas em. geral 
continua.:rn gozando anualmente 15 e 
8 dias, respectivamente. féríss estas 
aue não se &cham I"eg"Uladas quet" -por 
'le!l: dos funcionários civis, como ver-
. dadeiramente o são, quer por leis !I1t
litares e nem ao me.::~os de &cOrda 
com i!.s leis que regem as férl.a.s obri
gatOriamente concedidas por todos os 
empregadores do :pais ac;.s seus em.: 
pregados - timclonárlos, comerclárioa 
ou operár1os. 

Pedem pois e. atenção de Vossa EX· 
celéncia para êste assunto, por julga• 
rem que atenta ·contra todas as le!l! a 
concesscio de apenas otto lUas de té
n.u · anuais a · homens que trabc:
Vuzm d.!d.rlamente, sem- horérlo fixo e 
sem direito a desca.Il90 domini::al, se· 
mana. tnglêsa, !erfados ou qua.1squer 
outros d!as além das !~ que por 
esca.la. lhea· cabem. 

/ 
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.VI mente .zlecess!dade de borracha· por 
p,arte das .Nações Unidas, ·OS govêr-

Com referência às · d1àrias de a:u.- nos Brasileiro e Americano delibers
:nentaçã.o ein vigor há vé.rtos anos na · rám. assinar um acôrdo, o , de Wasll-
corpo-ça·o e· que sa·o de: ington, em ra.zlío • do qUal ficou fun. 

·~ da.do o Banco de Crédito da BorrBA:ha 
Inspetor Chefe - Cr$ 25,00. S.A.. estabelecimento de dur&;;ão 11·. 
Inspetor · - Cr$ 20,00. mltada até o fim da co:ntla.gaçã.o ::n.m- · 
Sub-inspetor - ers 15,00. ctial e destinado· .a fmancia.i" e a. ga:.. 
Classes DiStintas ~ Cr$ 10,00. ra.ntir a. produção da. borrach;~. no va.. 

......, 600 le amozOnico. · · · ~ ·· , 
·Guarclrul. J. ..., • .,. · • • Valorizando-se o mercado da borra-
Solicitam. também a. ·atenção de cha. pelo alto preço por que era cota.do 

Vossa Excelência. . .o produto, muitos. b.."'1!S1féiros;· levaaos 
· ComUIIlente são destacados .elemen- pelo intuito de melhor remuneração 
tos da . Corporação . para policiamen-. · :para o seu. trabalho ruma.ra.m. para liS 

. to em ~dad~ do interior e princ1- · vá..--zeas a1agadiças da· .terra a.ma.zônl-
. :1m t da B da d. M"·"' ca. Vllnos então nordestinos que re:-pa en e os . an e ...... ca, que nuuciavam à escassa làvo:ura de que 

é designada para ·tocar em festivida.- viviam penosamente na terra das sê
des. ·cas e emba:rcavam com destino aos 

Não julgam necessário enearecer a pa.ra.nás_ e igarapés .. 1-é:ôlançosos. Lá 
Vossa Eltcelênc1i a iiD.PoSSibilida.de de · entregaram-se à indústria. extrativa da 
manutenção de tais elementos em ci- borracha e apesar de distantes .de seu 
dades· estranhas. mediante tal diárts pobre&. taboleiros requeima.Cios, enfl"en., 

Para alimenta,.ão e pousada. . · ta.ndo a_ variedade de clima e dife-
,. ;rença. á a· ter,ta., fiXll.ra.m-se · bem na._ 

Solicitar!li.m então fôssem tais dJá.. .Amazônia enriquecendo aquêle pano- : 
rias elevadas para: ·· · · - · = illcOI!lps.rá.vel, a.tól."a.'!és dum cono:. 

. · Inspetor - Padrão L - CI'$ . • • • • portamento social que· os estudiosos · 
l(l(),CO. · aoentua.m em relevo eloqüente. · 

Inspetor - Padrão K - ~- •••• Sobreveio a"Piz e como .se-·exan;:::-:-
80,00. guiSse o prazo de'vigência. do Banco, 

IDSpew - Padrão J - Cr$· ~... · perderia- a }Wrracila a cotação excep. 
60,00. · . . clonal que lhe dera o . me;rcado de 

Guarda _ Referência XVIII _ ,.._. guerra, leva.nclO conseqüentemente ao 
"'~"' · desequllibrio não só a . economl.a da-

40,00. - · . . · . . quêles grupos .socias. mas a atiV"'- · 
Guàrde. - !te!erência XIII, XIV e Qs.de de emprêsas 1ndustria!s e co:. 

. XV - Cr$ 30,00. . . merclais .. ' - · 
capazes, a nossc. ver, de atender às Para ev.ttar êsse ãeeajustament.o que 
~ necessidades quando :9estacados, viria !etalmente. para. previ!Ill.r o-de
t:iárfu.s essas que poder:la:n ser re- •sequilfurio. da.quela.s pop~, c Uu.s· · 
duzidas de 50% quando se tratasse da tre .representante pa.raense lembra .ao 
serviços extraordúlár!os na cidade· da . Govêrno uma providênçia no. senti_do 

. _.....~ d ,. · de ··tra.."'Sformar .o Banco de Créái.to . . ·~,.......-va se e • da Borra<:ha S.A. de .fmaJid&de res

· Ih"DÍCAÇÂO· 'N ~o 53-A, 1lE 19\\6 

3ul]ere ao Ptid.er ~:tec:UtWo a 
o(.:nseNXZÇáo e. transtorrruu;ão do 
Banco d.e Créã.i:oo da BOrracha. s. 
A; em. Banco de Cré4tto de Pro
~:.· 

A indicação n.0 53. Jll"OPostS. pelo no
bre 1>eputa4o · Deodoro de Mendonça. 
sugere· ao Poder Executivo' a conser
v~ · e transfori!làÇ!i.e> do Banco de 

· crédito da l3orracha SA., em . Ba.IlOO 
de Crédito de Produção. · 

'OTustificando a sugestão alega que 
d~te a. guerra, em virtude da. pre-

trita· em Banco·de orédito. de Produ
. ção, ·com perspectiva.s · .m,a1s amplas, 
ca.bendo-lbe a larga ta:reta. de assistir 
flna.neetrrunente à AgricultUra e à Pe., 
cuár'.a · da imensa .região a.maz.Oniea., 

. · Como se trata dllliÍa sugestao cUja 
nature?:a é <ie ordem a alca.nçar o ·in
terêsse público e se enca:mlnb!l.!' .ao Po
der Execl!tivo :para efeitos ::.dm1nlstra.
ti'l•os sou de parecer ll'.le a. mesma seja 
encaminhada à Mesa para os dev1<1os 
fins. . 

Rio, 6 de Jllli.io. de 1946. - AlJre4o 
S4, Presidente. -. · Nova.is Fíl11o, .Re- ·. 
lat-<tr. ,_ .Segai!.tU ViarA • ..;... J~ 
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A11UUfo. - Daniel !%e CarvalhO. 
· Gabriel Passos. - Sampaio VldaZ. 

-A imprimir. 

DroiCáÇÃO N.0 53, .DE 1946. A :QUE SE 
REFERli: ,O PARECER 

Considerando .que o Govêmo Ida 
fu:ião, pélos Acorà<ls de Washington, 
'realizou uma intervenção econômica 
no vale amazôn.lco, destinada ao au
mento de produção da borracha re
clamada como matéria prima básica 
de guerra. · 

Considerando que para ampará· fi
nanceiro dessa intervenção foi fun-. 
dado o Banco de Créc!1to da Borra~ 

. cha. S.A., com capitais iios governos 
brasUeiro e americana; que realizou 
em três anos lucros excepciona.l.s; 

Considerando que o Acôrdo para 
o preço ·teto âa borraclla, Vigorante, 
com grave prejuízo para a economia 

· da Amazônia ·e do Brasil; durante 
os dois últimdl! anos de guerra e• 
prorrogado até 30 de · junho de 1947, 
vai ser extinto e, em. conseqüência, 
entregue· a borracha aos preços de 
baixa competência de após guerra; 

Conside..ooando a necessidade de 
· ~ter a. vida dos grupos humanos 

. , conduzidos para. . a. chàma.da campa.- .· 
nha ·da. borracha e ameaçados de uma 
trágiCa situação de . desamparo; . se 
aquêle prodJlto tiver redczido seu va
lor, de vez. que, m2S!Xlo às cotações 
do AcôrdÓ, precárias jíV são suas 
-cilndl.ções , · . · 
· Considerando que o equlllbrio da. 
. economia. do homem na atividade ex
'Plcraciora dos prôdutos · na.tiv.os · · do 
vale amazônico e regiões semelhantes, 
·está. na variedade dos . produtos · co
-lhidos e na produção de . cereais para 
suprimento do trabS.lhador, e, a.ssu:n, 
não oferecendo a. · borracha garantia 
para .atender · às. exigências mesmo 
elementares da.S populações, !mpôe
·se amparar e est1mular o desenvolvi
mentO não só da. agricultura, mas 

· também, da pecuária e. dos numero
sos produtos >le extração oferecidos 
como matéria prima preciosa aos 

· usos dos povos civ!l!zados; 
· Considerando. que o Banco de ·cre

-dito da· Borrachá S.A. tem ·as seus· 
'Estatutos confinados ao flnancia
me:nto da borracha, impedido de am-

pllar suas operações a outros produ
t.os que vão responder pelo destino 
dos habitantes. do extremo Norte do 
Brasil,. cujo aproveitamento está de
pendendo da organização e lluxllio 
!inanéelro, saúde e · transportes, e 
como -'o Govêmo já possui um apa
re1ho mo::?.tado, com atividade na 
zona, habilitado a . maiores propor
ções de· negóCios e a experiência 
cheia de sucesso bancário com lucros 
magníficos, podendo esllender s(ibre 

· os demais produtos a. sua ·ação pela 
.simples ampllaçãó -aos negócios, pas
sando de banco exclusivo da Bor··a
cha para um estabelecimento de cré
dito·. da produção, proporcionando a 
todo o trabalho da economia. comcr 
a todo o trabalbadÓr a assistência 

. financeira requerida. para. a .explnra
ção intensiva. da riqueza nacional na
quelas paragens; 

.">ssm:-, sugerimos ao Poder Exe
cutivo, I?Or intermédio da :Mesa da . 
Assembléia. Constituinte e :r;Jós de- -
bates e aprovação que merecer, a se- .. 
guJnte 

INDICAÇÃO 

A Assembléia. Colll;tituinte sugere 
ao Poder Executivo a conservação e 
transformação do Banco de Crédito 
da. Borracha S. A., em Banco de 
Crédito da Produção, visando prin
_cipalmente: 

' a) manutenção dos preços atuais 
da borracha., depois de findo o prazo 
do Contrato· de· Wasb.l.ngton, em 30 
de junlí.o de 1947; 

~ _,/ 

'b): continuação do financiamento à 
borracha e a.os transPortes; pecuária, 
cereais, indústriais agrieola.s, extrati-
vas e pesca; · 

c) manuteiição e ampliação· do 
Serv!;;o Especial de Saúde Pública.; 

d) !lpllca.çã.o -dos lucyos do Banco, 
al>!m do dividendo de 8%, no am- · 
paro, educn.çã.o e asSistência social 
ao trabalhador rural. · 

S!Ua das Sessões da. Assembléia 
Constituinte, 2 de abril de ·1S46. -
Deoc:.cro Mendonça. 



INDICAÇÃO '1!l.0 65-A, DB 1946 
Sugere ao Poder E:r:ectr.t!~o pro

tndéncfas para a c011.$f;ruçáo ãe 
1tm açude, destinada ao abasteci-

• mento · dág_ua nos munfctpios ãe, 
Paripir:angà; no Estado da Ba'l:-fa 
e Simlú:J Di~, no de Sergipe. 

Parecer · 

A indicação número 66, sugere ao 
Poder Exec~tivo providências para a 
construção de um açude destinado ao 
al:lastecimento dágUa nos m:unicipios 
de Paripiranga, na Bahia, e de S!mào· 
Dias, em Sergipe. · 
. Tendo elll conta. a. excelêncfa da.s 

· terras dC) Município de Paripirs.nga, 
a sua .subdivisã.o por mmtos proprie
tá.rtos, em· geral pequenos lavradores, 
e a falta de .cursos dá.gua que faz pe
ri~ar anualrilente as colheitas. sou de 
parecer ·favorável à indicação quanto 
mais que o açude solicitado virá be
neficiar igUalmente o município ser-
gipano de Simão Dias. ·· 

Sala da Comissão, 30 de maio . de 
1946. - AZ/rediJ · Sá, Presid,ente. -
Jorge Amado, Relator •. 1-_ Daniel ae 
Carvalho. - Novaes Filho • .:.... Ga
briel Passos, - Sampc:lo Vidal. 

ImliCAÇÁO N. 0 66, DE- 1946, A QUE SB: 
llEFEBE O . P.o!liECER 

Requeremos que a Assembléia Na
cional Constituinte, t<lmmdo na con
sideração que realmente merece· - "' 
solução do problema de abastecimen-

• to dá.gua à população do Municip1o 
• de ~aripiranga, · Estado · da · B~. 
• sugira ao Exmo. Sr. Minl.stro da 

Viação e· Obras Públicas a determ.i
ria.ção das providências, no sentido ds 
construção dum e;çude, já estUdado 
e pl.'Ulejado -e. que tll.mbém t;ervtrá 
aos habitantes do Municlpio" de Simão 
Dias, Estado de Sergipe. · 

. -_; . . . . 

Rio de Janeiro, em Assembléia Cons
tituinte, 9 de maio de 1946. 

JfUttflcaçftó 

O Municfp!o de ?artptranga, ·sendo 
um dos de menos âl'ea. no nordeste 

do Estado da Bahia, é, entretanto, & 
de melhores terras e aquêle onde a 
propriedade rural está ma.1s subdivi- · 
di da. 

Produz o Mmlicípio tudo quantO 
em seu território ·se plantar, possui 
boas matas e pode se cultivar espe-
cial café. · · 

Ressente-se,· no entanto, da .falta,· 
dágua, pois, não conta com rios, nem 
riachos perenes. 

·Basta uma estiagem, mais ou me
nos prolongada, para que o laborioso 
povo dêsse rincão nordestino sofra 
as· · terrlveis conseqüências da esca.&~ 

· sês do bem cognoml.:i:lado "precioso 
liquido". · 

. -·--.~···· ··-
.O Govêmo Federal, em ~mpoG · 

i!los. ~éluiu no seu programa de 
combate às sêcas a construção dum

:-grande açude elll Pa,ripiranga, reser
vatório· êsse que também seXvins M 
florescente Município de. Simão Dias, 

· · -no Estado de Sergipe, e . a outras lo-
calidades circumv!zlnhas. . -' 

No local êStêve'II!Iltt-oo~_dl __ 
engenheirós, que :!êz estudos e plane
jamentos, mas o·táo deSejado, quan-
to -cecessário açude não ·passou dis-
so, nem chegando mesmo ·a ser 1II1-
c!ada. 

E como n!o seja possível p~Ion
ga.r-se: ainda, mais essa situação, a 
que está relegada uma · popul!!.ç§.o 
laboriosa, que, vivendo nos trabalhOII. 
rudes do . sertanejo, contribui com o 
suor de seu rosto e o dispêndio dll 
suas ·energi35, para o progresso e o 

· engrandecimento da nossa. Pátria, 011 · 
sub-firmados têm a grande satisfa
ção de apresentar à consideraçáo da. 
Css:~. ·o Requerimento, com justifi
cação, convictos de que merecerá A 
aprovação irrestrita dos · Seuhore11 
Constituintes. 
, Rio de Janeiro, em Ássemb!éie 
Constituinte, 9 de maio de 1946. -
Da-rzlas Júnior. -Manuel NorJa.f8. -
.Rui .sant01. - Juracf Magalhl!e8. -
Lette Neto.- otá~ Manrabeira. -
Lu!& Vfana. - .Rafael Cincurá. -
JQ{ú) Men4es. - Aman:%0 Fontes. -
Lea~~o Mac!eZ. - A!ofsio de Car
~. - LufJI Lago. 
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l:N1JXCAÇÃo '!!f.o 70-A, DE 1946 

·Indica, que a, Mesa à.a. Assem
õléia sugira, ao Pocter Ezecuti'DO 

.·· que inicie rz. con8truçáo dos porlos 
ãe Macau e Areia Branca. 

Apresentada pelQ nobre deputado 
Ca:fé Filho, a indicação n. 0 70 cons
ta· dum pedido à Mesa da Assembléia 
para que esta súgfrs ao Poder Executi
vo ordenar a construção dos portos 
de Macau e Arel.9. Branca no Estado 
de Rio Grande do. Norte. 

Trata-se duma. medida a. ser exe~ 
cutsds pelo Govên:io Fedf'.Xal em be-

. ne!icio duma região nordestina onde 
se encontram as salinas ma1.s rendo
sas do pais, e que, além de tomar . 
florescentes a indústria e o comér
cio de vários centros, ofereceria aos 
grupos humanoS que ali permanecem 
condições de trabalho e de recursos. 

Pede a indicação que o Govêrno Pe..: 
dera.! construa os Portos nas referidas 
cidades, pois, segundo w;severa o nus
tre parlamentar norte-riogranden
se, a Fazenda da União arrecada na
quele Estado importância superior a. 
32 milhões de cruzeiros (só o 1Inpôsto 
SObre o sal' cobrado apenas dos centros · 
11Toc'tutore8 . rende à União uma soma 
maior que 9 milhões de cruzeiros) e 
nll.o inverte em obras, iill anualmente, 
de acOrdo com o balanço de 1945, da 
Contadoria Central da República, se-

. :não 2s milhões de cruzeiros. RÃ!sta 
·destarte -um saldo de 7 milhões de 
cruzeiros, saldo que ainda cresce :se 
considerarmos que a êle se ajunta o 
impOsto cobrado nos centros consumi
dores, s6bre o sal do Rio Grande do 
Norte. · 

Pretende pois o dedicado represen
tante · pot!guar que o Govêrno da 

· :Repllblfca apllque êste saldo na cons
trução dos portos de Y-acau e de Areia 

· Branca. · 
Concordo com o requerlmento, vendo 

no meSlllO a· preocupação de se prote
ger e amparar honestamente o produ
to, e. ind'llst:rla. e· o comércio do sal, 
nUI:l Estado ·que prospera em benefí
cio da comllilidade brasllelra.. 

Bl.o, 31 de maio de 1948. - .A!tre-
~ Sf., . PreJ!!dexite. - • N~CU!B PQb.o1 

Relator. - Jorge Amado. -Daniel 
àe CQ.T1Jalho. - Gabriel Pa.ssós. -
Sampaio Vida!. 

DIDICAÇÃO N. 0 70, DE 1946, E QUE S'Jl: 
·REFERE O PARECER 

Considerando que o govêmo fe
deral arrecáda, no Estado do Rio 
Grande do Norte,· segundo o balanço 
de 1945, efetuado pela Contadoria. Cen
tral da República, seção daquele Es.o 
ta.do, importll.nc!a superior a Cr$ . o 

32.800.000,00; 

Considerando que só o impôsto do_ 
sal, cobrado nos centros produtores 
norteriograndenses, rende à União 
importância. superior a Cr$ ..•..••• 
9 .130,000,00; 

Considerando que o mesmo impOs
to sObre o sal do Rio Grande do Nor
te, cobrado nos centros coÍÍsumidores, 
eleva a. arrecadação do govêmo fe-

. deral a mais de Cr$ 40.000,000,00; 

Considerando que a inversão de 
verbas da União no Rio Grand& do 
Norte, de acOrdo com o balanço de 
1945, da. Contadoria Central da Reptí
blica está em pouco mais de Cr$ •. · 
25.250. 000,00; 

Considerando que, pelo balanço re· 
petidsmente citado, o govêmo federal 
tem no Rio Grande do Norte, · um 
saldo positivo superior a Cr$ ..•... 
'l'. 000. 000,00, s6 levando-se em consi
deração·o balanço de 1945 da Conta· 
.doris.. Central' d~t República; 

Considerando qué tal saldo é real-
mente muito maiór que Cr$ ..... . 
7 .000.000,00, avisinhando-se ·do dObro 
dessa importãnc!a, se levado em con-

' stderaçáo o ünpôsto federal sôbre sel 
do Rio Grande do Norte cobrado nos 
centros consumidores; 

Ind!co que a Mesa da Assembléia. 
sugira ao Poder Executivo que, em 
natural medida ;:ie proteção ao prin
cipal produtO do Estado, mande o go
vêrno federal proceder à construção 
dos portos de Macau e Areia Bran
ca, portos naturais :ie saida. da pro
dução das salii!!'.!l··norteriograndenses, 
as mais rendosas do pais. . 

Sala. das Sessões, em 16 de maio dB 
1946. - Café FilM· ' 
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ImliCAÇlío '1!l.0 72-A, DE 1946 

Sugere ao Poder Executi110 que 
mar.de prosseguir no traçada do 
tTecho da Estrada de Ferro Epi~ 
tácio Pessoa a Maca.u, e ru.>s ser
viços do Pôrto da mesma cidade, 

·no b"staào do Rio Grande do 
·Norte. 

A indicação n.0 72 encaminhada. 
pelos nobres representantes Gecrgincr 

· Avelino, Dioclécio Duarte, Mota. Neto, 
José Augusto e Vaitredo Gurge!, rem 
por matéria uma sugestão ao Poder 
Executivo oa.ra que êste mande pr'lS~ 
seguir no traÇado do trecho da. estrada. 
de ferro de Epltáclo Pessoa a Ma.cau. 
e nos trabalhos do Pôrto da mesma 
cidade; no Estado do Rio Grande do 
Norte. 

As medidas requeridas se ·destinam 
a amparar e proteger a indústria sa~ 
liniili-a, uma das bases em que se a.s~ 
senta a economia daquele valoroso 
Estado. 

Nada texnos a opor ao requerimento 
pois :o que se lembra na índ!ca.çáó é 
a execução de providências tendentes 

· a assegurar ao mercado do sal, con~ 
dições que lhe dêem franca esta.blli~ 

da.de e prospero desenvolvimento .. A 
prllneil'a xnedida é ret erente à ccnti~ 

nuação das obi:as do l'ôrto de Macau 
e · Visa facilitar o acesso dil'ett:> u 
fontes do produto, o crue não só. 
mtensiticaria o comél'cio de sal na~ 
quels regiil.o, como beneficiaria . par
ticuíannente, o Munictpio de Macau, 
o que mais . produz e- exporta sal no 
país·· e o que concorre para os cofres 

· da . Fazenda . Pública com nada me~ . 
nos de nove milhões de cruzeiros 
(Cr$ 9.1iOO.C00,00) aproximadimenté'. 

Quanto à estrada de ferro l!gando 
Macau a Epitácio Pessoa, tmta~se 

apenas; conforme 'escl.a.reee o reque
rente, da. conclusão ele serviços sus
pensos, havendo já e%ecutados, t:ab~ 
lht6 de terraplenagem e várias obras 
d'arte. essa se taça o trecho ciue resta, 
e.dVin\ como C(Jnseqtlencla um bene· 
ficfo à sgrlcultlll'A . tlésse8 mtm!ctptoa 
e dos vts!nbos, :rnaxbne bcluelea que 
eultivam o a!god!o, eato camért:fo ·e 
e:lportaÇfio se escoariam pelo pOno. 4e 
.Maca.u. 

- ?elo exposto, julgo que se deve to= co:aãecimento da. matérfu, cmvia.n
do-a ao superior exame da. mesa. 

Rio, 31-5-46. - A.lfreã,o Sá • .Presi- . 
dente. - N011!!eS F!Ih.o, Relator. -
J Q'!'ge Amado. ~ Da:niel ele Caroalho. 
Sampaio Vida!. 

urorcaçÃo N. o 72 DE 1946, .& Qm: 
SE BEFE:RE O P~ 

, Sugere, ao Poder Executivo mímdar 
prosseguir no traçado do trecho de 
Estrada de Ferro de Epitácio Pes
soa à Macau, e nos serViços do Pôl"W 
oa :tnesma. cidade no Estado do Rl<> 
G:::ande do Norte. · 

JU-Stificação 

Poderia até àispensar a justifica.tt· 
"\"a. de semelhante providência, dada 
a illJ.po:rtãncia clésse Municfplo . õa.d
ne!ro. 'l'od~oilhecem ser o sal .u:na
ttas principais õases da economia ,do 
E'ltado do Rio Grande do Norte E' 
uma.. indústria que o Govêrno precua. 
a!llparar, promovendo .. uns detenmna.
dos meios de proteção e caso não b.<i.• 
ja essa proteção da parte dos PO<i;l• 
:res Públicos e g;mnde interesse no ~en.
t!ao de favorecer os municfplos call-

•-lJ.é!ros.de Macau, Areia. Branca ·e .Mos- · 
soro a ·indW.tria entrarâ "een c~e den- _ 
tro de ·um !nturo breve. Nác; temos 
meios de comunicação, · a · cidade fica. -- ·-

· nos tempos invernosos quase isola
ea. Uma única estrada que vai a. 
Epitácio Pessoa quase desaparece. No 
entanto, as rendas do Mun!cipio ores~ 
cem assombrosamente; assim é que 
em 1935 s. receita que era de 170 mll 
=eiras at!ngiu .em 1945 a 674 m'l, 
dl:!mo.llStrando a.ss1m o crescente de-
~.envolv1mento. · 

A ~ortação de Uacau entregou a.oa: 
<"ofres públlcos pa...--a a União 5.340 mil 
cruzeiros, para o Estado, U1lÍ mUh§o 
qua:t:oceritos e Vinte e quatro mU 

· cMIZefros além de 1: '180 mil cruzet~ 

ros para o Dlsti~to de· Sal. lsto nl\o 
último ano. E' o primeiro %!tU111cfpb 
produtor e ~cklr c!e sal do ];}&.1s. 
Até o ano de 111".» os m.vioa entraVam. 
no P6rto cfe Macáu e hoje os :cavie& 
earnsam e cS<eecarresam a & mllhN 
<ia Cidade,~ qatm, o ~ 



do sal, que poderia ser vendido, nas 
praças do sul por preços menores. 

. Quanto a Estrada. de Ferro está clJ.s.. 
tando a 6G quilômetro~ apenas, o.a~ 

vendo Já todos os serviços de terra.ple. 
. nagem prontos, estando hoje muiro 

dani!icados, pelo criminoso abandoni> 
em que deixaram serviços de tanõa 
ul.ilidade. Existem até várias o o >:as 
d·arte. Caso. · sejs. concluído êste 
trecho de Estrada o comércio de 
algodão poderá. ser feito pelo Pôrto de 

. Maca u nesta zona tão agricola.. 
Estamos certos que os Poderes Pú

blJcos não deixarão nesse lamentá· 
vêl esquecimento uma. obra que vem 
beneficiar uma população que tanto 
poderá concorrer· pa.rs. · o enriqueci~ 
mento das nossas rendas. 

o Pôrto e a Estrada de Ferro de 
M!l-Cau são obras que se impõem. 

ruo, 16 de maio de 1946. -' GeOT
f/11W Avelino. - Dioclécio Duarte. -
Mota Neto. - José A1t{JU3to. - Wal
tre&J Gu.rgel. 

.INDICAÇÃO "5.0 '/3-A, DE 1946 

-sligere ao Poéler E:z:ecu.tívo o 
estudo e construção de uma pon
te, liganão a cidade de IlhéUs a 
.P011ota.I, 110 Est!l.do da B®ia. 

A indicação n.• 73 requer que a 
M~ da Assembléia sug:!ra ao Poder 
Executivo a construção de uma ponte 
ligando a cidade. de Ilhéus ao distrito 
de Pontal, no Estado da Bahia. 

A intllcação &uge...ooe medida por 
tod<Js os títulos ju.sta. A ..ponte refe
rida· é uma das ·mais reclamad&S e 
urgentes bemteitor)as de que se fêz 

· Ct"edora a grande cidade baiana.. Re
solverá ela uma série de probll)ma.s 
ea cidade, inclusive de moradia, de 
r.m:pliação da zona. urbana, de trans- · 
porte, ·etc. Sou, pois, de parecer fa-
vorável à incllcação. · 

Sala. da Coml•sl!o,. 30 de maio de 
1946. - · Alfredo Sá, Pl'esidente_ -
Jorge A:mado, R.elato:r. - Novaas Fi
fli.o - Dlm.ú'.Z rk caTTia.zlu:J - GaõTte~ 
Passos. - Sampafo Vtdaf. 

mMOAI1ÂO li. 0 '73, DE 1946, . A Q1lZ SJ: 
ltEI'll:llB o i' Alm':!li:R 

Requeremos eeja ~ e.o Poder 
Er4c:utlvo PQ1' ~o da Mesa Qa. 

· Assembléla Constituinte o seguinte: 
. Estudo e Construção de uma. ponte li
gando a cidade de Ilhéus a Pontal no 
Estado da. Bahia.. 

Ilhéu.s, depois de Salvador, é a, mais 
progressista e populo.sa. cidade do Es
tado da Bahia. Dotada de u:m Pôrto 
por onde se taz intenso comércio ex
portador e importador, Ilhéus a me
trópole do ca.cáu de há muito recla
ma a construção de uma ponte li• 
gando seu centro . ':ll"ba.no ao bairro 
do Pontal. Sste, deVido à. sua topo
gra.!ia plana., é hoje p:rà.ticamente um 
prolongamento da cidade, da que.l se 
encontra separada pelo rio Cachoei
ra. Acresce aind~> a cir<:unstâ.ncia 
do a.eropôrto de Dhéus . estar cons
truído no Pontal Nss condições 
atua.l.s o tráfego entre Pontal e rJ.béus ' 
se faz através de canoas e lAnchas 
de madeira precária e com prejuízo 
evidente para sua população. A 
construção da ponte Virá também 
resolver o P:t"oblema de habitação de 
Ilhéus, visto como a topografia aci
dentada. da. · c:lda.de não lhe permite 
o aproveitamento de novas áre83 
Pa:t"a. edi!lcações. Rá. '*ca. de 6 -
anos, o Prefeito de então mandou. 

. procede!.' estudas de l10nda.gens etc. 
no sentido de concretlza.r o velho a.n
sei1J do labo.-:ioso povo d~ Dhéus. 
Naquela ocasião, !o1 endereçado M 
Govêmo Federal um memorial fir
mado por 1lilUl<:s duas mil pessoas a~ 
licitando a e;ecução da obra. De
corridos tantos a.nc.s, nãó tenda sido 

·dal!as quajsquer proVtdênciae, venho 
apelar P!U"a o esptito público e a. 

· ca.pa>Cidade emPr-eendedora do Mints
tro Macedo Soarres, éonf1ante de que 
desta. vez, s. Ex."' atenda à sugestão 
que faço em. nome. dos l!S.gra.dos m
terêsses do po"\!0 de Dhéus. 

Sala. daa Sessõe.ol, 1'7 de Dl11.1o de 
1946. - Manuel Nooats, - Juracf 
Maua'l11.lks. - Joflo Mende8 • ...:. AZOf.. 
Bfo 4e Cart1al1:o Ftlllo. - .Rui Stm
toa. - AZõcrfco Fraga. 



lNiiiCAÇÃO N.o 74--A, DE 1946 

Requer à Mesa que -se .sugira 
ao Porler Executivo a constTtv;ão 
de estrada.s de ·rodagem no· Es• 
ta.d.o de Sergipe. · 

Como· se· vê da. fundamentação da. 
presente illclicação, trata-se lU cons
trução de est.-radas ie rodagem entre 
clivers'lS pontos, no Estado de Sergipe,· 
na. zona. sêca.. ll:sses pontos a seren:t 
ligados p()r estradas . de rodagem, 
cuja. construção é pedida. que a As· 

· · sembléis. _ Constituinte sugira ao Po
der ExecUtivo da.. Nação, §tão na 
~= ~:astlga.da pelas estiãgens do 
Nordeste. brasileiro. m· um Depar
tamento' Nacional · de Obras Contra 
as Sêcas, ·e em seu pllllio ·de obras_ 
_para. socorrer as populações fiagela.- -

· das, entra a. ~:onstruçãc de estradas 
de rodagem não .só para d3r tra:ba
lho, emprêgo e meios de '.subsistência. 
aos haibita.ntes dessas regiões, como 
para. _ facillta.r --ua .:omunieação com 
o litoral e com outa'a..s ~nas produ
:tara.s e poupadas· pelo · flagêlo : das· . 
sêcas. E assim senüo, é de parecer 
a. Comissão de -Estudo de Inüicaç6es 
.que .seja esta Indicação encaminhada. 
ao Govêrno · da. RepO.bliea, para pro- -
Videnc!a.i.- a. respeito o Miirlstério ds. · 
Via.çáo, por Intermédio daquêle De
partamento ou pelo D. N. E. R. 

Sala. das Cóm1ssões, '29 de maio de 
1946. - Alfredo Sei - Presidente e 
ReW.or. - Jorge Amado. - Dante% 
de Carva.1.'h.o. - Sampaio Vldal. 
Novals Fi!ho. - Gabriel l'C%88os. 

mDICAÇÃO 1!'(.0 .• 74, DE 194íl, A Qm! SE 
l!EFl!:IIE. O PAREC;:R -

. · tiequei'l)mos, por !.Íl.terméd!o da Me
sa. da. A!;sembléia., sejam sugeridas, a.o 
Poder Executivo, através do M!nisté· 
. rio_ da. Visçã.o: 
- a) a constTUç!i.o da. Estra.da de Ro
dagem, ligando o povoado Tamanduá 
ponto termlna.l' de uma. estrada. cons
·tnlida . pelo Estado; à clda.de de Ga.• 
-raru, passando pelo povoado Provi-
dência.. . 

õ) a constl'Ução da. esínl.da ligando 
'o povoa.do Providêne!a à _cidade de 
POrto da. !!'&lha. 

c) a. construção da. estrada ligando 
o povoado Ta=duá. à cidade de 
Nossa Senhora da. Glória. 

Justificação 
Sergipe tem também a sua zona 

sêca. Tão sêca quanto a dos Esta
dos nol'destino.S. A Inspetoria de Obras 
Contra. as Secas não tem, a.tualmen
te ali 6 menor serViço, não partici
pando, assim, Se."&'ipe na aplicação 
da verba orÇÍI.mentária reservada, pela. 
União, pars essa !nspetozi.a. As três 
estradas sugeridas são j'UStamente na 
região onde o flagelo das sêeas :mais 
se acentua no :Estado.· 

sala das Sessões, 16 de. maio de 
19~. - Leanãr,o Maciel. - Walter 
Fra'l!CO. ~ Herililildo __ Dantas. 

-·~ ~·-.::;;:-

I!miCAÇÃO '1!1.0 7S·A, DE 1948 

Ind.ic4 ii Mesa da A&em:bléia 
Constituinte que S'IL!fira ao Poder 
E:z:'ecutivo . o prosseguimento ·da 
C011Strução ã4 Estrada de Ferro 
Rio Grande do Norte, no trec7:,o · 
A11.gi.cos-São Rafael. 

' . 
'PAliECER . 

~r.ta-se d~suges~-ser
considerada. pelo Ell:ecutivo, à qual não 
se deve negar 11-.ndatnen~, segundo nos 
parece. . .. 

Sala . das Sessões, · 31 de maio .de 
1946. - Alfredo Sã, Presidente·. -
Gabriel Passeis. - Novaes Fi.lluJ. -
Jorge Amado. - Daniel Carvalho; -
Sampt!io Vidal. · · 

mDJ:CAÇÃO N.0 75, DE 1946, ·A Ql!E SE 
IIEro!:I!E O PAl!ECI!:R 

Indico qUe a. :Mesa da. P.ssemblél.a. 
sug:tm so Poder Executivo o prosse

- guil:nento da. construc;ãó da. Estnda. 
·.de Ferro Rio Gl'!Qde do Norte no 
trecho Angicos'-São Rl!.fa.el. 

Sala · das -Sessões, 17 de maio de 
1946,.--::·AlUíSio AZ"es. · · . 
"" - . 

!:NDICAÇAo N.0 78-A, DE 1~ 

Sugere cio ?oder Ezecut!vo 4 
construção dos eettfcios d,os cor
reios e Telégrafos de Itabuna, Je
quié, Bon/f:m e Santo Amaro, =o 
EIIf:llda da Ba'h.ia. . . . 

:Indicamoe se.ta Sugerido 110 Poder 
Executivo, por intermédio da. Mesa. da. 
Assemblé!a. Cotlstltuinte o sezumte: 
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. "Construção dos edifícios de Cor
. reíos e Telegrá.fos de Itabllil!l., Jequié, 
Bonfim e Santo Amaro, no EstadÓ 
da. Ba.bia. " . 

o Exmo. Sr. Mlllistro da Viação 
na. conferência. que proferiu nesta 
Ca,sa sõbre· o pro]Jlem.a das comuni
cações brasileiras, teve ensejo de en
carecer a necessidade de constru
ção de edifícios prój)rios, para os ser
viços de Correios e Telégrafos. E com 
tanto mais urgência. s. Ex.e enfreii-

. ta.rá · Ó problema., se · pórventura per
. correr as instalaçõ<~s das agências pos

tais-telegráiica.s espalhadas pelo in
terior 4o Brasil. Na Bahia., com cento 
e ci.IIqüenta .. municipios, apenas seis 
cidades possuem edifícios adequados. 
Ci9ades há, da. .maior únportãmla. eco
nômica e possuidoras de estações de 
grande tráfego, . cujas agências fun
cionam. em verdadeiras espeluncas, 
comprometendo desta sorte a regula
ridade dos serviços e a sa.üde dos ser
ventuários. 

Em 1937, o primeiro signs.tárl.o, 
apresentou &o projeto de ·orçamento 
federal para 1938, a emenda. n..0 l5 
(Ministério da via~> . destacando· da 
verba 14,• a · !mpor".Ancia. de Cr$ 
600.000,00 para a construção dos edi
fícios de Itabuna., Jequié, Bonfim e 

..santo Amaro. O relator, então depu
tado e atual Mlnistro da Justlç&, Dr. 
Carlos Luz, deu parecer favorável. 

O orçamento de 1938 elaborado pela 
·cfmla.ra., foi modlflcado pela Ditadura 
e o fatà é que até hoje aquelas 11:ran
des cidades do interior ba 1 ano, não 
possuem seus edifícios de Correios e 
Telégrafos. Eis porque dirlgimo.nos ao. 
Exmo Senho:!" Presidente da Rex:úbli
ca, certos de contarmoa com o apoio 
de S. Ex.• para tão úteis empreendi
mentos. Pleiteamos, quando nada se-

. jam ·constrUídas no presente exerci-. 
-elo os prédios de !tabima. e Jequié; 
'cidades com cerca de 40.000 ha.bitan
tes ca.da e dos ricos e prósperos cen
tros· comerciais. Em !tabuna j{l. exis
te uma área doada· ao Govêrllo Fe
deral .,para tal fim em um dos prin
etpais logra.douros públicos da bela ci-
dade cacaueh-a. · 

Atendendo esta sugPstã.o, o Govêr
no Federal irá ao encontro dos an
seios de populações, que muito con
tribuem para a renda pú:bllca naclo. 
nal. 

Sala de Sessões, ZO de maio de 1946. 
- i4anuel Nova.es. - OtáVio Manga
beira. - Juraci 14agalhães. - Bui 
Santos, - João Mendes. -·Aloysio 
de cárval.ho. , Dantas Júnior. 

INDICAÇÃO N.o 116, • DE 19!W 

Sugere 'ao Poder E:r;ecutivo o 
estudo e a adoção ào esquema 
elaborado pelo Instituto Brasi
Zetro àe Geografia· e Estatfstica 
para a reorganização cJ.o quadro 
ministerial. 

Considerando a necessidade de iin
prlmir, ·aos servidores públicos !e- · 
derais, orientação racional. e iógica., 
evitando a continuação de e:r:ros 
c:l.eoorrentes da organlzaç:ã.o do nosso 
apa.relho administrativo; requeliro, 
por l.nterm.éd.!.o da me;ss.. sejam su
geridos _ao · govêmo o estudo e -a. 
adOção do esqooma. el&borado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica para a "reorga.niza.çã.o do 
quadro Mlnisteri.al" do pais e con.s.
tsll.te do .n..• S, dos ":l?roblemas de 
Base do :Bra.'iil", aprovados pela :ae
·sol~!í.o n.• 2.79, de 1.• de julho de 
1945, da .A.s.sembléia. Geral do· "Con-
seibo Nacional. ~ Estaltfstics". . 

SaJa. ~os Sessões. 21 de ma.1o de 
1946. - Costa P(Jrt(). 

JUSWiCATIVA 

Em pequena . monografia. - "Pro. 
blemas do Brasil" - o Instituto de 
Geografia. e Estatlstlca elaborou um 
estudo objetivo em tOmo das condi
ções da. vida nacional, abrangendo os 
mais diversos aspectos daquilo que, 
em certo tempo, foi moda denomi
nar-se a. "relill.ds.de bra.slleira". 

· Um. capítulo - pá.gl.nas 45 a 52 -
é dedicado à. "reorganização do qua
dro ministerial" e P.S..-a. ju.stlficar o re
querimento ba.sta.'"ÍI. sumariemos cs 
argumentos ali.expendidos. . · 

Socorremo-me do r!co mananc!.al 
que é a douta explal:llçã.o do I. B. G. 
E., não somente procuro fundamento 
à tese, que, de todo, ·lhe pertence, mas 
cumpro o dever de prestar homenagem . . . . 



-98·-

·& cult1L.-a. e ao patriotismo da fam1l!a. 
ibegesDS., à qual deve o Brasil uma 
das mais sér!a.s contribuições em favor 
da sua organização e de sua grimdeza.. 

Examinando as atividades do apa..-'ê
lho a.dmjnlstrativo brasileiro- a nin
guém escapa a. impreisão de desordem 
e falta de articulação entre os ele
mentos !iÔbre que se apóia. a· ação do 
govêmo. 

Sem tmidade de ação, fa.lta-lhe sin
cronia nos processos de atuar na so
lução dos problemas que lhe estão 
afetos. As diversas partes de que se 

· compõe a máquina a.àmirilstrativa não 
se ·unifiCam "na realização de uma 
vonta.de superior, esclarecida, perma
Dente, lógica - a vontade da Nação, 
determina& peia.s suas próprias con
dições claramente sentidas e pela sua 
destinação histórica". 

Considere-se, · mesmo supert!.cial
mente, s maneira como se distribuem 
as funÇÕes dos vários Minlstérios. Sem 
estruturação racional, a ausência de 
orientação anula os melhores esforços 
redundando na pouca eficiência que . 

·se observa na prática. · 
Muitas vezes, o mesmo .M!Illstério 

trata de assuntos diversos e até des
conexos. 

OU então é o inverso: a dois ou 
mais Mmistérios_ ficam afetos proble
mas que deveriam pertence:;: a um só. 

Dai, os inevitá.vcls conruto5 de J~
r'..sdição · que podem ser suscitados, 

· quando vêm à baila certos problemas, 
como as questões da vida rural, que 
ora parecem da . competência: do Mi
nistêriv da AgricUltura. ora da Edu
cs;ção e'Saúde ou do T:rá.ba.lhO. 
· Na própria denominação há 1ncon
gruências pa1oávels. · - · 
· .. 'Um país Paêifista· tem um "JIIjln!s.

. ·tério da Guerra" que, norma.Jm.~nte 
atun.. em· tempo de paz. ' 

. Ao M!nl.stério da Marinha não per
tence a-· :Ma.ri.nha. Mercante, contran-- -

. ando o principio clássico . de . que & 
defin:l~ deve a.bmnger totum "~ 

. '/ir.ttum. _.... 
~o llfiirlstéri.o da AgriCUltura esta. 

mcluida nma. "Dl?isAo de Peses." -e 
um "Serv1ç;) de Economla. Rural" ao . 
-(IUa.l pertence a discipll:la <b coopem.
tivisulo XIO pafs. . 

l!otas há coopera.tivas de CClitiS1miD 
~ de ~ de c::rédlto U':'.! 

b<m.o e se nestas ~ modslfdades 
repontá ó aspecto econOmico, ~ 
ffcil se toms. descobl1r-lhe o sentido 
"rural" 

nesta" vez, o nome chocando-se com 
o principio do soZum à.efinitum, que 
caracteriza. as di!inições. 

Dir-se-á. que são coisas. que vêm de 
longe, mais a antiguidade não em
presta, . aos êrros, caráter de verdade. 

Por que não tentarmos uma. fórmul& 
racional que sirva de base à estrutura
ção dos Ministérios? ll: o que preconl.za 
a fó=Ula do I; B. G. l!l. 

Na. vida na.cl.onal. ·podemos distin• 
guir um binômio :b:redutivel, cujas 
:partes se articulam entre sl; o 1:od1-
viduo e a sociedade estatal. 

Examinando o primeiro aspecto, ve-
. mos. que os individuas, integrantes da 

coletividade têm Jnterêsses QUe dlzem 
respeito orà s. sua ~tência., ora 
às _ condições de sua convivência · na 
sociedade. _ 
... Atendendo aos primeiros, o goVêrno 

. de'7erá prover aos objetivos de ordem 
econômica., tendo em Vista o aspecto 
material da riqneza e de sua utilização· 
para a _ .srt.bslstêncis. dos · indivldum, 

ll:: o campo da "economia naciona.l", 
C~JI. reclama. três Minis-térios:_ - . _,___ · :c..._ __ 

.o da Produção (extração. agrtcultura 
e i.OOústria) : · · · · · -

o de Ti-ansporte· (transPorte pr{).:. 
· prJamente dito , comunicações e obras-
:públlca.s conexÍ!.s) ; _ · · · 

.o do Comércio (comércio interno. e 
_ externo, mercact_ç.s, consumo). 

Examinando a cOnvivência. dos cl~
ilil.os em soctedade~ bá ctue pensar na 
"la.~tência. naclonai" com ob.1ettvo 
tríplice: 

Defender o· homem na sua integn. 
. dade f!siCa. - donde o Minlsi:-ério da. 

Saúde - ajudá-lo, na sua valoriZ&
ção cUltural --'" o·· Ministério da Edu
cação - e. :finalmente, tr.QtegiHo na_ 
sua.- "s.tuação social" · e, · dai o Minis
tério .do Tm!>a.lho. 

Resta, agor&, a ségunds. pane . do 
bfnôtüio, enca.ra.ndo a "personaltdade 
política da socledade", onde a "defe
sa nacional" esgota -todo o cante'ddo 
de sua conceituaçf,o •. 

Surgem; assim, três ~..oS, 
"COl!:igidas as impropriedades daS 
den<m:!na.ç6es tradicionais". 

o lllllilil;tério da Defesa Terrestre; 
o Ministério da Defesa Naval; 
o M:I.I!1stér1o & Defeaa Aérea. 
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Por fim,. esta sociedade polities. terá 
que dispor de elementos para o exer-

. ~fd.o de sua. soberania., . ou do seu po
der politico", podendo, destarte, r.ten
. der à "l.D.stitu!ção e funcionamento 
do _própno Estado", nos seus três as
pectos: fiscal, justiça e ordem pú
blica, e internacional -

Donde os três Ministérios: 
O Ministério da. Fazenda; 
O Ministério da Justiça e Negó-

-clo.s Interiores; . 
O Ministério das Relações Exterto-

resn. . 
Como se vê, doze Ministérios, com 

o seu campo de ação delimitado e 
abrangendo todo o complexo d$ vida 
brasileira: · 

A ece>nomia dos individuo.s, com os 
Ministérios <ia PrOO.ução, dos '.l'rans
portes ·e do Comércio. 

-o seu bem estar social. com os Mi
mstérios da. Educação, da Saúde e do 
Trabalho. 

A Defesa Nacional, com os três W
nistérios da. Defesa Terrestre,· e lllia
rftima e Aér-ea e a Soberania: com ou

. tros · três, da Fazenda, d:l. JustiÇ!I. e 
· Negócios Interiores . e o Ministério 
'das Relações Exteriores 
· PrOcessada a diferenciação especi
fica dos Ml.nistérios, urge, r-ensar na 
sua. cordeii8Çii.o, que se -Óbjetivará 

· mercê de 1ÍI:il ·• Gs.binete Técnico·· <:u 
Departamento do Govêmo", ao qual 
ficará afeto.-õ--tni.ba.lho de ·p!ani!ica

. ç!í.o, num !)apel de ocntrole e arti
culação, que assegurem e!!ciêncla e 

· rendimento dos se~i!)Os. · 
Caber-lhe-fu aplabiar dificuldades, 

remover obst§.culos. d!r1mir choques; 
remediando deficii\ncia.s e evitando as 
delongas e reta:rdamentos tão :n-eju-. 
d!cfuis à boa marcha. dos serviços pl!-
blii:os. . . 

· Não terei a veleldaáe de ims.ginar 
. tenha -esclarecido o problema. 

Mero reiculadpr de idéias do.~ dou
tos, reporto-me, para detesa da rese 
aqui · su'ltenta.da., à explanação eon

·Vfru:ente da monografia do I.B.G.E. 
e entregando estas sugestões ao exa
me do poder El::ecutiw confio na cla
r!~neia· do.s respansáveis pela vida 
admln1?trativa, esperando a e,doç§o 

. das normas indicatis.s, como um es
. · fOrço val1çso para a . nacio~ 

.dos servl.ç.os p!!blleos do ·pe.ís. 
Sala · ds.2 BesslSes, 2l de mab de 

!&ia. - Com P6rto. 

I!IDICAÇÂO N.0 117, DE 1946 

Sugere ao Ministro da Fa.zen4a.. • 
· que seja retomada. em n0'!7os estv.

dcs, a qv.estão da extinção do De
partam.ento Nacional ào Café.· 

Indico que a Mesa da Assembléfu 
Constituinte sujira ao Poder Executivo,· 
nos térmos -do art. 61 § ·s.o do Regi
mentó Interno por iÍJ.t'erméd!o do Mi
nistério da Fazenda, que seja retoma
da, em. novoS estudos, a questão da 
extinção do Departamento Nacional do 
Café, no sentido de fazer desaparecer 

· as controvérsias entre os Decretos-leis 
ns. 7 .623, 8. 775 e 9.272, respectivamen- . · 
te, de ·11 de junho de 1945, 21 de ja-

. neiro de 1946 e 22 de n::aio de 1946, 
bem assim entre as portàrias e ordens 
de serviço, que, em conseqüência, fo
r-.-.,_ expedidas :por aquela a uterquia, e 
dE: modo a melhor amparar os direito.s 
dos funcloriários e os interêsses do ser-
yiço público. - · 

Sala das Sessões, 3 de junho de 1946. 
~ Ev.clides Figueiredo • 

JtTS:rxriCAÇÃO 

Não houve - como parece nunca 
haverá. -. instituição mais combatida 
no Brasil, mesmo durante o Estado 

·Novo, do que o Departamento Nacio
nal do Café. Pode-se dizer que, desde 
o seu nascedouro no Govêrno do Se
Dhor João Albertcr, em São Paulo, como 
"CGnselho Na.clónal do Café", essa a.u
t;a.rquia · tem sofrido vigorosa critiCa. 
dos Ja.VT5dores, que a sustentam, mercê 
da s:mgrta que, bem slgnifica.tiv2mente, 
se chamou •cota de sacrif!eio". Criado 
para amparar e regul.arizar a produção, 
equilibrando-a com o consumo, que 
'1ievia incentivar pela :?Npaganda, as 
sua.s atribuições se foram alargando de 
tal modo flll-e, por fim, o.s seus po
deres se tornaram verdSãeira.mente di
tatorl!!is. Portarias, resoluções, deter
l!linações, etc. etc. do D.N.C. en- . 
quadravam tud~ quànto se referia ao 
café, desde o seu pla.Iltio e colheita, 
ensacame:ato, depósito, qUeima., expor
t.'I.Ç§.o, at-é a trans!onbação em bebida, 
tudo obedecia, estava sujeito à sua 
orientação, 'que não raro descia a. de
.t!:.lhes inexplicá.veis. As queixas dos 
Interessados, eomercll;.ntes e produto

·res, nunca eram tomada~! .na devldli. 
consideração. . . 



o Estado Novo Ill8Jldava. em · t':!d.o, .llhas a. homens que se dedicaram a.o 
e em tudo suprimia a liberdade. Em serviço do Departamento, alguns por 
vão !oram os protestos; em vão ela- ·mais de dez anos: ....,. se reque..""ezn··d!s
ma.va, como expoente da cJa.sse dos fa- ·pensa. até o ctia. 10 vindouro, terão Uxoa 
zendeiros sacrificada a Sociedade Rural . indeilização com base na· média dos 
Bra.sileira., de onde, incansável e cora- . vencimentos recebidoS, acre...«ctâa. do 
jooo defensor da lavoUra., o Sr.- Alberto ·abono; em. casa contrário; serão con
. Whately apontava. erros, pedia· pro- templados-conformé o que perceberam 
vidências .. ll:ste a.ssuntó já fo! trazido, no último mês. A diferenÇa de um e 
por algumas vezes, a esta Assembléia; outro critério, é, por exemplo, - pa.m 
e parece nunca será exgota.do. . um serrerituário que receba Cr$1.80ô,CO · 

Há, porém, um aspecto• do caso do mensais· e heja. comeÇado há 14 anos, 
Departamento do Café que está. a re- com· Cr$ 300,00. tendo tido aumento su-
clama.r ·medidas urgenteS; . êste .. é· jus- cessivos - de Cr$ 2.000,00, considerado · 
· tamente aqtrele em que :Irá. corresp!)n- · o caso do abono. Entretanto, se êste . 
der·preclsamente-aós anseios gerais: - :roi incorporado aos · vtncimentos, em· · 
o 'a. ·sua extinção. Votada em "Con- conformidade com o esplrito e letra: de> 
vênio dos Estados Cafeeiros", há mais Decreto que o criou, o mesmo funcio-
de-2 anos, ela foi corifirmada. na úl- nário deverá ter Cr$ 'i5:ooo,oo, come> 
t!ma-reunião, a 15 de· março de 1945, inderiização .. JO.qua.dro junto esclareCe 
!llie teve tOdaS as suas resOluções àpro- Illillhor a coni:~- · _ . 
va.das pelo Decreto-lei n.0 7.62-3, de 1l Está-se a ver que demandas jud!ciais 
de junho do mesmo ano. E lá, na cláu- · · não ta.rÍiarão a. . ser . ~tentadas, rei
sula 17 ... mandava-se aproveitar. oS · v:indicando direitos; E a Fazenda. Na.
fimcionários ·. respectivos no futuro cional. responderá, P.m. final, p!llós .ree.
Banco NacionaL do. café; .. "tendo-se · justamentoS, que, indubitavelinente, re;. 
sempre· em vista, a anaJ.ogla de . fun- sultãrã.o do. ganho de. ~a.usa. pelos pre,. 
ções _e· o crit-ério. das capacldMes,. e. judicacios.,. · ··: ·. · · .. · · · . 
respeitados os vencimentos vigel].~. ou .. &te um ponto~ e graye ~-que 'mé 
indeniZar àqueles que fossem c:Uspen- jl!treee-llãa..d~er ser despreZado lldo' 
sados, com qua.nt1as ·CCÍ'reSpolidentes Gov&no, para- que'ãÉn!quide;-defJmU-.-
a dois meses ·de orde=dÓ por ano de· ·vamente o a.sSunto Departamento do · 
tra.ba.J.ho. Veio, posteriormente, o De- café. ·:um outro é Il1ll.lS :simples, .mas 
ereto-lei n.0 8.755, de 2l de janeiro de nem por isSo menÔS.lmperiQ60; eJÍ1 ·. 
1946, -que autor'.zou a concessno de , tantós decretos, portarias e Ordens de . 
"um aumento· de sa.lário 1!-0 seu pes- serviço, não foi objeto de constde:s.çAc) · 
soal'', em paralelismo ao que !Ora. feito a !dtua.ção dos euipregàdos que se mu- -
com os funcionários públicos na reso- . twza.ram: flsicainen~ enquanto traba
lUl;ii.C> gove.•7wnental de 31 do dezem-. - lha.VIml no Cs.fé e elevem ter· ss s-.zas · 
bro do ano anterior. :Mas, ao procurar .. s.posen:tador!as · garan"ttãas pe1M 1els 
dar ctmlprimento a tal deteiminação, tra.ba.lh!stás em· vigor;· . ,. ; · . 
a. Dlretoria do Departamento ·expediu I:aipoita que o assuntei seja :recom1-· 
Uma ordem de serviço, em que, ao dera.do pelo Emlo. Sr; ·Mizllstro da 
envés de cumento ae·IW1&CI1T'.ento, como ·Fazenda, .e por :lseo. tomo a libemade 
manãaTa e:~:pressa.mente a lei, rese>lv~ .de eri=ecer. à. Mesa. a ·urgência. da. -· 
ct>nceder simples c;~ prot;:aório <or- . sua comunicação ao poder competente. 
dem ~e serviço n.0 46-5, de 30 de .fa- SaiS.· das, Sess6e8, 3 de junho de 
ne1ro ele 1946>,. 1945 • .;... EucUde:r Ftgueiredo~ 

Dai uma. balbúrdia. _:. entrechoque 
. de direitos -, J&-às vésperas do desa- .. 
pa.reclmênto do Deperta.mento, mar
cado pam ·o dia. 30 deste mês, e quaSé 
a essota.r-se o prazo Co:u:ed!dc. para. 
apresentação de requerimentos; optan
do pela. dispensa.. :&:ste novo Decreto
lei ~o 9.272, de 22 de maio tí!tfmo, 
o!~· duas- Blterna.tivas ~ riSo-. 

Quàdro comparatiVo . das indeniza.. 
çõos. de- um funciom'irio do D.N.C., 

. tomadas para exemplo, conforme re
que!ra ou não dispensa do serv.l.ço, ou 
1evando-'se e..>n conta. ·.que · li; lei ·nAo 
man.dl COÍ1c:lder abono, e aim ·aumento ' 
de :raZáf:io~ que portanto deVeria. ser · 
lntegrac~<? nos vencimentos. · 
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1) Indenização de acôrc!o com o art. 1.0 - § 2.0 do Dei::reto-Ie! n.O 9.27.2, 
de 22-5-46, isto é, apresentando requerimento até o dl.a 10 de jllllho: 

' • De 22-12-32 a 27-7-33- 7 Meses a .... Cr$ 300,00 2.100,00 
De 27- 7-33 a 1-9-38- 61 Meses a ..... Cr$ 600,00 ·36.600,00 
De 1- S-38 a 1.:..;,-41- 31 Meses a.. • . • ' Cr$ 800,00 24.800,00 
De 1- ,1-41 a 23~9-42- 18 :Meses a .... . Cr$ 1..000,00 18.000,00 
De 23- 9-42 a 1-1-44- 15 Meses a ...• _ex; 3:.500,00 22.500.00 
De 1- 1-44 a 10-6-46- 29 Meses a .... Cr$ 1.800,00 52.200,00 __ 

156.200;00 

161 meses ·- 13 a.nos e 5 meses 
·156.200,00 ..;- 161 = 970,18 (média. mensal· dos vencimentos ~'bidos) 
970,18 ·+ 900,00 = . 1.870,18 <média acresci.ãa. do abono> 
·1.870,18 X 2 = 3.740,30 _ . . 

- 3.740,36 ' x l4 · = 52.355,M (indenizs.ção a. receber) · 

2) Caso do § 1,0 do mesmo artigo, isto ê, não apresentando requerimento 

até o dia. 10 de jUDho: , 
1.800,00 X 2 = 3.600 00 
3.600,0D X 14 = · 50.4'00,00 

3) ca.so em. que se leva em eonta come aumento de sa1áiio. o abOno; 
. canf.orme IXla.nliou fazer o Decreto n." 8. 755, ele 21 de jatlielro de 1946. 

2. 700,00 X 2 = 5.400,00 · · - .. . 
5.400,00 X 14 = '15,600,00 - EIIC!fdeS FígtLCü'edP. - A imprimir. 

~ ., ' . .. 

. ~ 'll.0 ~· DS 1946. 
So!icita ir.10'f'l114Ç(íe8 ao · Poeer 

.Ezecuti'Do··sôbre os efdtoo cauaa
aos pelo protesto te'.to pela m~
ürr'-4nte do espólio ãe · Henrique 
~. perante o Jufzo " v v~ 
de órtfios e Sucess6elf. 

justificativa de- continuarem adminis
trados pela União. as outras empre;as 
e os bens do Esi;lóllo .·não illcOrporados 
ao pa.trimOnio naclon.al. e . não ccr- . 

Sollcitamos que, por .lntermécl!o d& 
Mesá. da :Assembléls., sejam pediclas. 
ao Poder EXecUtivo, OOnistér!o da 

_ ~ Pazends),. as seguintes in!mnações: · 

. responderem mais a· atualici&de jlll'í
dica do E'tldl;; em !ace a . cessação do 
P.Stado de guerra., e do resta.beJeclme:nto 
das gJI.l'll.ll.tias coiistltucioZIBois: a In• 
f1l:i:i;:;a.r!ante, outros herc!eiros a lega
tários representando, qll1l.Se que a tGta
lidade cios 'bens atingidos· pelos atos 
ditatoriais que os i.ucorporou ao pe.
tr'.mOnio nacional, wopusera.m ao Go
. vêrno, como solução conciliatória, a 
~dação das rel&c;5es jurídicas cie
~tes da execução dos decretoS de 
incorporação? 

a>· - quais os efeitos causâdos ·pelo 
wotesto feito. !)ela lllventsn<Lnte <lo 
e&;I6Uo õe Be:lrique Lll.pe perante o 
Jufzo da ~-· vare de 021lios é suces-
116es, contra.· os ·decretos. de 1ne •rpar;,l
çio e de venda. dos !Jens excluídos ·. 
como, !.gua.linente, os da petição dlr1sida. c> -'- em fsce s proposta a.presen-
em 27 de novembrO de .'1945, em que tada pela inventariante;- desigiÍou · 0 
pleiteava a r&"'titul.ção bne&ta !de :M1nlstro da Fazenda, em dias cie j~
todos os 'bens e a inStituição de·= · lleirO cio.eorrente ano, os Dr3. Eugento 
tr1buna.l arbitral para f~ eventu&is · Dc;dsworth e Carlos Alberto Dunshee 

, 1nden•z•ções? de A'branc:hes, para. ela'b<lra.rem as ba-
b) ~a· inventariante em 3:i de de-:, ses de um acôrdo que coT:cmasse, equ1-

zembro lie lll45, tendo em vista. a nli.O tattvamsnte, os :lr.terêsses em causa? 



-102...;... 

d) - apresentado o .Projeto a in· mente ~a a ln'egular situaçlí,cr . 
ventaria.nte-testame:ltelra e herdeiros em que se enl:ontram a Orga:nizaçao 
da totalidade dos bens do Esp6Uo e por Lage e o Espóllo de Henrique Lage e 
87,50% · dos legatários das ações d3S · de tão bem expostos e defendidos os 
emprêsas de. referida Organização, 1nterêsses nacionais, l?m harmonia com 
foi o mesmo aprovado, apenas com pe- os pr.l.ncipios de Dlréito Admlnlstra>i
quenas modificações? vo apl.!câvels à espécie, deixou de assx-

e) considérando que o projeto a.pre- nar o CJ.ecreto que lhe foi apresentado 
sentado, sem de!xa.i de acautelar os pelo, a1lUal titular i:ia. pasta ·da Fa· 
interêsses da União, resolvia. a mato- zenda.? · 
ria dos pontos sujeitos à controversia.s 1> pretende o Govêrno em face a 
que poderiam redundar :nas mais gra- taclta. recusa., com a não assina.tu:-a 
ves e onerosas responsabilidades para do decreto, continuar indefinidamente 
a. Nação e muito cUmJ.núla a probab!· com a ·incorporação ou estuda. melhor . 
lldade de litígios judiciais, como, por fórmula. para. fazer voltar aos seus ·te-
igual, considerando que em clrcunstân- gft!mos donos, a parte desincorpo- · 
elas · normais dificllri:Iente poderia o rada? 
govêmo obter. dos interessaclos · a re- k) abriu o Go:vêmo os · necessário 
núncla. a.o direito. de pleitear qua.ls- créditos pa.."!!. liquidação dos compro
quer indenizaÇÕes, com() consta. do ·m1ssos das.~presas da Oxganfza.ção 
têrmo pelos mesmos assinado, reme- Lsge? 

. teu o Minl.stro da Fazend:a ao ·Presi-' Z> as rendas dos ~ .desincorpon-
dente da República, em carta de 2S dos estão atendendo ao cumprimento 
ae Janeiro de 1946, acompanhado de da.s obrigações nonna.ls decorrentes do 
~ pa.recer do Dr. 'TeiiÜStocles Caval- .funcionamento da O:rganlzaç!io, ou ó. 
cante, ·cópia. de um decreto a ser '!X• · de!1c1tário o regime atua.!, necessitan
,Pedido, mod1!1cativo. dos de númercs do de abertura de créditos para aten-
4.648 de·2 de setembro de 1942 e. 7.024 der a essas eXigências? · 
~e 6 de novembro de 1944, e: dànd~.S...de_J!!p.ho de 1946. ..:... PZfmo 
providêncla.s para liquidação !los bens Lemos . -----····· ····-·---··--· 
cto e5p6llo de :S:enrlque Lage e instl.- ' · · · 

· tuindo uma com!ssio. especlal para ·ll· l!li:QtTXl!IIIàKro !r.O .205, JJE: 1946 
· quidação cia.s dividas cmn o G<lvêmo. 

Federal? Solicita ao Poder E:tecuftt1o ir.- · 
f) •••- citad j to d tormaçfJ.o s6b1e os moti1Jos 4o né!o . espec ........ ava o o pro e e cum;prlmento, por parte da SNAPP, 

· decr{:to, qua.is os bens e. direitos que em Belém 4o Pará, da Porta.ria 
deveriam ficar incorpora.c!(IS, de!lnit1- n.o 105, de 29 de 1anetro de 1946, 

-· ·vamente, ao patrlmOnici de. Uni!o, do Mfnist1:Ó lfa Viação e Obras 
como também. os que de'i'er1am ser Píi.bUCas • 
. desinoorporsd.os defhlitivam~te e res- Requeiro que a. Mesa da. Assem• 
tl.tuidos á quem de c!l.re1to? bléls sollc1te do Poder Exeputivo, 

g> dete:ml.nava a form.a. de paga.- com a urganela que o assunto exige, 
mento dos bellS. e, d1re1tos .lncorpc)ra- y informações seguintes: 

. dos com s. cieduçQo do cliéblto para _ . o.) se e: portaria n.. lOS do Ml:ais
oom a P'azenc!a Nae!onal, das emPl'êsa:s tério c1a V1aç!io e Obraa ~liea.s 

· e do esp6Uo? · , datl!.da. de 2& · c1e janeiro de 1946, esti 
h) instituida uma ooml•slio reVisora. em Vigor; 

fiZando suas a.t.ribu1ç6ea e prazo de 
apresentaçl!.o . aó Mlnistro da Fa.zendl!. b} em cSBO positivo, c:uat a ra:ão 
da.. laudo aeompa.nhado de rela~o do não. C1lJll)l1'1mento da. mesma po: 
.eclmpleto, restabelecendo, por outro parte da SNAPP. em. B~lém do Pari. 
lado, a peraonal!ciade Jmid1ea e a llDl& vez· que esta. empr&a de na.ve
completa alitoncmill· ac!m1n13tnt1va ga.ç!,o passou a cobrar aummw de 
.4as emprêlaa !ncorpomdas? . ·fretes e .pa&aBellS. · 

$) JIQl'IZUe razão o Sr. ~te c1a 8&1a. ds.a Bess6es, ~ de Jl:ilbo de 
~bllca, depois de tio .mlnncton- 1946. - I&p(b)go &s Caml)OI. 
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~ ~.0 206, DE 1946 
. :SoUai:ta in/OT'1TUJ,Ções ao Poder 

terêsse coletivo, sendo, ports.nto, prà.
tica.:nente considerado um Banco do 
Estado ;!ro nosso pais; . E:&ecutivo . sóbre a JlscaU.:ação 

feita pelo Ministério aa. Fa;:e71da . 
-nos es+..abelecimentos bancários, Considerando que, conseqüentemen.-
em tace do que dispõe o Decreto- te, os métodOl' de sua atiVidade, fun
let n.O 22.626, de 1933, que trata dado que :!Ói com 60% de c:a.pltal ofi-
da lei de usura. · ' . cial. não se eqUiparam aos do coméT-

Requeiro que a Mesa. da.. Assem- cio bancário privado, com fins lucra-
bléla sollcl!te do Poder Ell:ecuttvo, as tivos indivi-duais; 

. seguintes informações: Conslderallido que, por tal mot.ivo, 
1 - se o l\fin!stério da. Fazen-da. lhe !oram concedidos priVilégios es-

tem. exel"Cido a. necessária. :fiscaliza.- peclais, inclusive o de depositário das 
ção nos estabelecimentos bancários, rendas ·da Prefeitura; 
];)8.."'9. o fim. de verl!icar se os mes- COnsl.derando que, entre os fins de · 
mos têm observado os dispositivos tnterêsse e caráter social, figura o am-
do Decreto n.0 22.626, de 7 de 111bril paro ao funcionalismo da Prefeitura. 
de 1933 <lei da. usura) ? a fim de facilitar transações, inclusi-

. 2 - Se foram constatactas infra· ve hipotecária, objetivando, quer a 
ções do rete."'ido decreto, por parte aquisição, quer a conservação do lar 
de algum dos estabelecimentos f.is- próprio; 
ea.Uzsdos? - · 

3 - E!n caso a.firznativo, quais Considerando que, pelo dê'êreto-lei 
as medidals tomaclas contra os infra• que o criou, lhe foi atribuida, igual
-~? mente, a capacidade de transações de 
· 4 - Se, a. p.a.rt1r d.a. publicação do caráter agricola, com o flm de estlmu
re!erido d~to. até a preseillte data, lar e desenvolver a lavoura do Ois-
foi apresentada. qualquer den'Gindta. trito Feàeral; 
ao Ml.nlstérlo · da Fazenda, contra Requeiro que, por iD.termédfo do Mi~ 
q1l41i1l:iuer I!Sta.beleclmento · bancá.rlo, nistério da Justiça, sejam petlida~ ao 
por irl:fra~ã.o do dito decret...o? Prefeito do Distrito Federal a5 segum~ 

· 5 ·--Em caso a!!rma.tivo, qlUll a tes .ln!ormações: 
solucão final d03 respectivos prece&- 1.0 

- Descle sua. fundação até a 
sos, ou o. atual a.nds.:mellJto dos mes- presente data., quantas foram as tran~ 
mos? : sações. irlclusive hipotecá.rias, realiza.~ 

6 · - Se . a. · F1scali2111Çã.o :Sancã.rla das pelo Banco da. 'Prefeitura do Ols· 
ou a Pil'etoria de ~ !nf.êrnas, •. trlto Federal; com funcionários ela 
pa:ra. · VerifiCSlr a. eventua.llda.de do Pl:eteitura; a que juros: por que pra.• 
pagemen<to de qualquer comissão ou zos; e em que ~empo foram elas ul· 
jU1'os excessivos, nos . empréstimos 1;!ma.c:las, a contar da. da.ta de. respecti-
bancários, tem, tambéln, resl!zadc w proposta.. ' 
investige..ções nas ~ mutuãrias, 2.o - Quantas transações, em ou~ 

-ou em outras fontes? tro tiPo, tais ();)mo penhor merca.ntll, 
Sala- das Sess6es, em 3 de Jmlho tem o Banco e!etu:J.do com pessoas sa-

cie ~ .. - Café Fflho. pranhas à Prefeitura, e qual o seu 

UQUPere: -sxo u.o 208, m: 19l6 

- Solicit4 tnt01"7114Ç6es ao M.. da 
J~a sObre o námerc: !%e trama
ç6es etetua44s pelo Banco da Pre
Jettura ão Dfetrl.to ll'efleral. 
~o que o -Ba.üco da Pre

teitura do Dil:trfto Federal é 1il:l ms
Ututo c:r1ado por 1niciat1va. orlg1nal 
do E:tado, com fins esr~ dom-

montante. . 
. 3P - Quantos são os !une1onã.rloa 

inscrltos nas respectivas Ca.rtei.raS, 
plettee.lldo as tran•aç6es a. que se re~ . 
te1'e o itenl 1.0 • 

4,.0 - Quantas as transs06e! efe• 
-tl:adas -pela. Oln"tclr& Agrfcola., e. qual 
c seu :mcmtante. 

BGla das Sess6e!s, s de Sunho de 
19{6. - Joa4 r.eoma.. 
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~ N.O 20J, DE 1946 

·- Requer ç nomeação de uma Co
missão encarregtuia ele fleri/icar a 
situação dos presos pela. Polícia. -

Requeremoa a V. Elt.", -de acõrdo -
com o art. 61, § 1.0 letra -b, do Regi
mento Interno, seja. nomeada. uma. 
Cómi.ssã.o pam verificar a.s · condiçÕeS 
dos presos sôbre os quais bá info:n:na
ções . - já trazidas .a.o conheeime:nto 
de1;ta. Assembléia -- de que estão sen
do barbara.niente torturados e espan
cados. 

Sala das Sessões, 3-{i-45. - Luiz 
Carlos Prestes. - Gregório Be2etrct. 
-João Ama.<:anas. - José-!rtari.a Cris
pim. -'-::_ Carlos MaTighella. 

O SR.. PRESIDENTE - Está :finda 
a. lEiiturs. -dÕ expediente. 

O Sr. Guaraci Silveira - Manda. 
à. mesa o seguinte dlsc'urso. 
. senh~ Presidente, senhores eons

tl:tu!ntes. 
Tendo e:ncarn!nhMo à .mesa uma 
em~ .&dl.tiva ao 1. 37 do artigo 
164 do Projeto de COnllt.l.tuiçl!.o, veiiJlO 

- s.pr s~mta.r &OS. meus nust.res pa;res -
011 motivos imperiosos 11ue a detenni- _ 
naram. 

On-de se lê - "A Jam.fllq,~ 00711• 
tii-ufdG pelo casmnento ~MVel, 

. tem dtnlito a amparo espeekiZ dós 
pocferea 1"'~". propus que f&se 
.ll<ltersda a redeção, pa..ra que fi.:asc · 
n-as seguinteS têrmos: "A !a.m.flfG, 
~ ~ ~. ind!lao
ZWel, 1WB -urmo. em que " lei o a
t~. tem dif'elto· G GmJIGTQ Cl• 
pecfal doa poderea ~C:OS'", 

:Essa ~. perante minha c~ 
ciência. de brasileiro, eu me cOIISl-, 
dera.rl.a . traidor do ma.:n&to que me · 
fo!.- conferido se !ncluí:;se na; COIW
tlturção um dispositivo qlJAl:q_uer, -d.e 
rest.'"ição aos direitos individuais, 
sem a certezs. de que, na. época. de 
sua votação, pelo nren-os Í!le".a.de do 
povo· coooiente de nossa terra estl• 
vesse de .a.cõrdo com essa. medida.. 

Nã.o Sei se mlnha conciência difere 
' da conciêncla dos- demais Senhor~ 

Constituintes, mas chego a. crer que, 
ao menos para. mlm, seria um· crime 

·de lesa.-pá.tria, impor, de ma.neir& 
·quase ii.revogável, uma lei .de escra
vizaçã.o matrimonial, repu-diada por 
todos os pais~ civiliza.dos do mundo, 

mesmo católiCO!! como a F.rança e 
_ PQI\tuga.l, e até pelo proprto Estado -

dp Vaticano, -que admlite o divárclo, 
pelo pri!]llégio pauli1W, _e ainda. c01:1 
o nO!ne d-e s.nulsção d-e ca.ssmen<tos. 
E afirmo que nã.o é g:rat..uita. este. 
preiunçã.o porque a. snulaçáo. de- ca- · 
same::ttos pela Cúr!s. .. reporta-se ao 
reconhecimento de que o .· matrim6- -
7ii1J tot nulo em. sua celébração, inaa 
cesse reconhêclmen~ só é~tado. 
na. tota.lidade . dos· casos, d-epois de 
eBtaroem_ os cOlljuges se,parados, . por 
muitos out.Tos · motiV<lB. e nu:ncs, ja
mais, por· um casal que nve · ei::J. 
ha.l'm.<m1a, apenas por um motivo de 
escl11pulo de conselêncla. · 

Bei!i:io, pois, quase 1m.pos&ivel a 
modlflcaçlio cotlSt.l.tuc!Gilal da mll.té
rla, e:n outra& ~ e ~do 
a mesma. tão controver:ttda., . como 

- havel'em-Os de Impor a escravldf.o 
conjUgal, - uma . questão de cons- · 

.ciência. - sem trair -o ma.nd!s.to qu-e 
nos :toi confiado pelo povo? - · 

Não pretendo· ser JUU: da. consc'an
cls. c:os nobres Benhorea COIII5tituin
tea, ::n.as confesso que, pela ,j!!nba, 
foi'lna.9!io rellgõo.se. e politlca, não 
poder1s. votar o C&SIIIJlleD.to lndissolll
vel, sem a. certeza. de que o li'E'!mlO 
est!lrta, pelo I!lellos, na mente; da. 
mal.Ol':!.a. con<'.ieute de tod.os 011 bra.
slle!roa. 

A emenda visa. tomiLl' mtJs ra:lloi
'tel a 1ndisllolubll1~ do ~ 
~ ~to o ststem&. de madl
flca çio COll&titucional, esta.belec1d0 
pelo ILl't. 185, exige três disc1!S"6es, 
dois têrços dos membros presentes 
numa e noutra Ct.ma.ra, e mais G!IS& 
terços do& Estados, representados, 
cada um dêles, pela_ muioria abeo

luta. de suas eseembléfe:.s Jegi!JlattYaa. Os !Atos, entretanto, ·prt:mÜ:n eza.;' 
2ste rlgar tóma. qUIIIB!! im.poesi-reJ, a ta.mente o CC!ltrá.:io, pela maJ1lfesta.
mM1f!eaçlo constirnefona.l que não . çã.o de oongressos juridic:os c de as
eeja recJ!I.!T'I.Sda pela <l!Wie totalk1ede - EOC!açõe$ . cultura.ls. Manffata.-!e 
do povo braa!lclro. _ · - ccmtra c divórclQ apenas a ,mlnorla-
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~llltóllca. pra.ticante, mill.aria tão :U- em_ ma.tériá· que foge completamente 
mita.da., ID!ellzmente, que não escapa. à sua. alçada., como seja. a lmpoSl<:;á.;> 

·a.Q conhecimento desta. ilustre assem- de uma irrevoga.billda.de de contraro, 
·· 'bléi3. que, representando o povo de me5mo no ca.so em que deixe de· exL;
todo.s os ma<tizes, il;l.dl.ca, também, ttt o objeto do próprio contrato, ou 
a · pea;centagem de catól!co.s pra.tica.n- pelo menos uma. das stliSS clá.u.sula.s es-
tes que ~ no pais. senciais. 

·Apresentando, ao têrm.o dêsre dls- De fato, no casamento, o objeto do 
curso, · alguns a.nexo.s elucidativos, ·cont:a.to, a cousa., não tem exlstênela 
penso, terei cumprido o meu dever material. Não se limitam os ·canora 
;pem.nte o povo brasileiro e pera.Dite tantes a finna.r um mero ajuste de 
a. posteridade. corpos, para uso fisiológico .. A contti-

Srs. Constituintes. çáo essencial do matrimônio é o afet.o 
Sôbre quatro aspectos desejo trata.r mútuo, a afinidade de sentimentos· 

do divórcio perante meus ilustres pll.- morais, o mútuo consentimento oa..-a 
res: o juridico, o religioso, o socla.l e o . a vida em comum, a fidelidade bi-Ia
~pecto humano, o qual, na mente d;.S · teral, condição essa sem a qual o ma
grandes juristas 'dQ presente ·sêculo, trimônio se rebaixa.ria a um ajunta.
e&tá determinando uma completa re- menta puro e simples de anlma!s, sem 
vi..<.ão de leis, que antes · pa.reeiam atingir a dignidade juridica, m<:':fal e 
justas, :mas que, na. atualidade, despi- social que enaltece a sua existêncts.. 
dlis dos falsos trajes, surgiram !:Om Reconhecer, como todos reconnecem 
todos os requintes de sua -p'erversi- Qlie é perecível o afeto mútuo, que a 
dade e hediondez. atinidade de sent!Ir.entos mora.is de· 

Jé. disse à sr=de Com!scãÓ Cons• - saps.rece, com a. indiferença, com o 
t•tuinte; que era., a meu ver, uma. pre- adultério, que se rompe o mútuo con-
sunção encarar o divó:rció sob_ o prts. sentimento para. a vida. em comum, ~ 
ma.. jurídico, já que o . mesmo t:ln!la ao mesmo tempo pretender que o con-
. sido aeetto, por quásl tõda.s as na.~ tl:ato matrimonial permaneça., é a.ce1-
clviliza.da.s do mundo, ·inclusive Portu- ta.r a existência do distrato, pelo- àa
gal, uma das na.çõés em que a rellgiso sapa.recimento · do objeto do contrato, 
católica ainda .lriantém e dirige os e exigir a coha.bita.ção, transformando 
governos. Entretanto, fôrça é abOrdáo- o casamento em mero ajuntamento de 

' . 1c.- embora. me reserve o privilégio de corpos, como se se tratasse de uniio 
trazer à ba.lla. apenas minha argu- se:x:ua.l de animais .Inferiores 1 
I!lentação pessoal, frizando algo qb~- · Todo o distrato envolve respotlS!I· 
me pàreceu· esquecido nos tra.ta.dist.as billda.Sies dos contratantes. No =-
que ve:rsara.m .;õbre o a::;sU:J.to. niento, mesmo dissolvido, o cOD.j~l' 
· A ênfase dos anti-divorcistas se fir· culpado deve ressarcir o outro de tOda 
ma. na. S"Ui-genérruda.de . do contrato a sorte. de prejuizos, e atender a.06 
matrimonial, se me pem:litem o neol1· inte:rêsses dos filhcs. Eis !;lorque ~ 
gismo. Reconhecem ê!es que todo o sociedade entra como um dos contra.
eontra.to se rege pelas cláusulas q 1-e tantes, mas esta. excede em seus di· 
o.; próprios contratantes. desejam· es-. rcltos, quando pretende mais do que 
t'lbelecer. No contrato matrlmonilll, o :ressarcimento de prejuizos e o eu1· 
e:J.tretanto, declarado st:i generfs, a dado dos t11hos. 
sociedade pretende tomar os foros d~ Se o ma.trlmOnio !Osse considerado 
terceiro dos contratantes, na ·defesa um acOrdo mútuo pa.ra locação e ll!IO-
da famO!a, dos.descendentes e da CO• fruto dos corpos dos nubentes, 1Jlila 

_. mun!dade. espécie de enfiteuse bi·latera.l, em q•1A 
Nada mais justo do que reconheco~ cada um transfere ao outro o domtnl'l 

a tnterfdncla da. aod.edade em eon- e uso . de si mesmo, durante tOda a 
trato de tamallha monta., e de canse. exjatêncla, seria racional ~ cláusula 
qüênciaa que atlllgem interesudos de perpetuidade. Mas como poderemos 
diretos,. como f.!Ihca provl.veis, 1e em. B.dmitir s existência do D.l6trimOniD 
nAo se &l'1'0PIIIO ~e:ea dlaeltdon"'s quando tenha desaps.--ecldo o objeto 
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do contrato, ou pelo menos a elâ.usuJ.a. 
essencl.al que é, sem dúVida a.lgum.a, o 
aleto mútuo e o mútuo col!sent1-
mento? 

para a nova cl.Wpen.sa.çâo cristã, onde
os preceitos legais não se ll:mitav~ 
às cláusulas escritas, mes desciam ao 
ãma<to da. cOIU:iêncl.a.. 

A mdiss.solubilldade imposta peta Nos pr'..mórdJ.os da sociedade o casa-
lei não é, como alguns o proclruriam, menta não era. um contrato entre a.s. 
um ressarcimento, quando um cios côn- partes, ma.s uma combtna.ção entre oo 
juges falha no cumprixnento das cláu- pais dos nubentes, ou exclusivamente 
sula.s contratuais. E' sõme:o.te uma. entre o homem e o pai de sua. preten-
penalldade, e a mais estúpida e m- dida espôsa. Era. natural, porque a. 
justa das pena!lüs.des, porque- recai mulher fôra considerada escrava.. Mes-
a:penas sôb:re a parte inocente, pena.· mo :!~!s da Vigência do Cr1st1a.nisrno 
lldade de abstellção !isiológica, c.u;,o llinda. se diScutia entre os teólogos se 
Dll.o cumprimentu acarreta, principSJ. · a. mUlher possuia espirito ou não. Nã.<> 
mente - para a mulher, o perigo ue podemos, portanto, mvocar o casa-
mancebfa ou de prostitu!çlW. menta entre gregos, romanos e outras 

Penalidade estúpida e injusta., eu povos, para provar a. indissolubilldade 
_. do ma trimODlo, como o deseja Cou-

c11sse, podendo comproV!U" a asserç .. o lange, desde que ·entré 'êíes não exiStia. 
com os fatos, pois s!io milhares os 
desquitados que, não tendo os dollll <la um contrato eiltre as partes mteres-
cast!dade de que slio portadores os sadas -direta.mente, mas apenas 1liill> 

· sa.cerdGte$ católicos, romanos, vão ter- cessão que a pe.i fazia da escrava a.~ 
minar constitUindo um lar espúrio, seu novo senhor. Mesmo assim, se~ 
lar de que os sacerdotes abrem mão, gundo o citado auto!', já. eram admi-
para. manter espontá.neamente a· sua tida_s diversas formas de divórcio. 
castidade histórica, de que neJ:n todos ---l!o judalsrno, de cuja estrutura. 
ae · desquitados são ·capazes. o u~O- deS!l_e]1_51-e, o casamentG 

· · - era 'poligàmico, e o cõiitia:to nupcial: 
A m1m1 - talvez porque jurista não não passava de uma cessão da mulher _ 

seja, - parece-me tempo perdido pro- que o pai entregava ao noivo em ca.sS-
var que o contrato de casa.mento não mento. :s: tspico e l}lásslco o exempll> 
é, nem pode ser m&ssolúvel, porque de Jacó alugado a'Labão para obter 
a simple~ en~ado das leis que regem. ~uel 'como espôsa, em' pagamento. 
o desqU1te Já provam, de ~eira d.e seu serviço. TodaVia, o patrlarcs, 
abundllnte, que -e~"·' indissolubill~e usando de cautela, no dizer' de camões, 
é uma mentira ,.uridlca que em:eia., "em. lugar de Raquel lhe deu a Lia", 
desde 1934, as pá.g!:la.s de nossa Ca.tta. a qual seaundo as Escrituras psdecia. 
Constitucional. · . de um~ en!ermidade dos olhC:S. La.bão 

Que fica, depois do desquite ? COlllbinou com Jacó que este o servi-
Meras responsabilidades financeiras 'e ria mais sete anos para. obter Raquel 
uma. -ft"dade Jn!amante que vem pw .espOsa, e, .assi!n se fêz. Compra-

.,~~ rs. <:tuas espOsas com o salárto ele 
.iilfellcltar exatamente _o cônjuge illo- quatorze anos. 
cente. Onde a illdissolubilida<ie, se . 
forem de~eitos os vinculo.:; espirtt'.:ais N11. , igre~ judaica o divórcio era 
da união que não é ne:n poderia ser admitido uppr qualquer coisa~~. Bas-

. . • • • teva que o marido desse carta de 
. ~ Ullião de escravo.s, nem :un ajun- divórcio à sua mUlher, e tudo estava 

.amento de an!ma8s? reaolvido. A escrava. ere posta na ruu.. 
EntTetanto, pare. que ae %irma&se 

uma pretensa indissolUbilldade Ju:r1-
d1e&, te-Ja.-famos ·que procurar nos 
~tos do Crist1s.nismo, em faee do 
qual se modUics.ram, ao me1101 no es
\l{rit.o, todas as l.tlstituiç6es que de
m&n4a1'am · flllli'smentoa morais, paa
llm4o, da e.ntlp. d!..'l'!'ns•çAo jud~ca, 
CRI do cUn1~ GlVU 408 pat'OB P"II'Cio 

qilalldo bem. o enten4esse o seu se !lhe:.~. 
Entretanto, se ela fósse e.panhad• em 
~Ultério ema morta a pedradaS, em 
pl:ena. :n-aça Pllblic:a, costlune que hoJe 
foi s-abatl.tuSdo );)elo desqUite, me<Uu.
te o Qual a. mulher. sem dinlito a novo 
casemenw, qualU!o nio poc1e auporta.r 
llll1 ma..~ perverso, qW! n!P.o pOllCalf 
.'Vbes traz para o lar a:: en!ennitbdes 
~ zm 'tida tmu11!ja, tre.twm-
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tindo-a também aos filhos, se!"á. lan
çada _ns. rua das amarguras, apedre
jada pela. sociedade, maiormente se 
não puder manter a castidade, por 
falta de um dom espec:al, ou por eld.
gênelas fisiológicas lT!Coerc!veis. · 
- O fundamento juridico do matri

IIÍónio, portanto, para 05 povos cristãos 
deve ser procurado nos Evangelhos e 
nas Cartas ·dos Apóstolos, para que 
conheçamos, perfeitamente, a. sua. 
condição no .Cristianismo. 

Quando, em -1934, t:-ate! dêste as
Sl.Into, na .Assembléia Constituinte, 
sob o aspecto religioso, fique! pas
ma-do ao pereeber a revolta de meus 
oposltores, alguns dos quais grttavam 
a .plenos pulmões, que o plenário não 
.era um concílio religioso, para apre• 
c i a-ção da ma. téria sob êsse prisma. 
Entretanto,. como apreciar o aspecto 
ju:i1dico do casamento, institu:ção ado
tada e modificada pelo Cristianislno, · 
sem considerar como foi êle modifi
cado .por Jesus Cristo e seus Santos 
ApóstoloS? O Cristianismo não deu 
bases morais a_ todos os contratos ce
lebrados entre partes cristãs? Não 
criou, dentro de suas igrejas, tri- ', 
buna!s de · arbit~em, para dirimir 
llt!gios entre · cristãos, e eVitar que 
fOssem os mesmos submetidos A ma
gistratura pagã? !!: natural, pois, que 
examlnemo:t: o - casamento à luz daS 
Sagiadas Escrituras do Novo Testa.
m~nto. 

o aspecto religioso do casamento 
não é, de acOrdo com o que acima 
foi dito, senão uma. contribuição para. 
o seu aspecto juridlco, aliAs o único 
que importa aos membros desta co
lenda Assembléia. 

Ume. das modlf1ca.ç6es que o 01'111-
tianlsmo introduziu na sociedade foi a 
respeito dlt mulher, antes cons!de::-ada 
l.natrumento de t:raoolho e de gOzo,. 
mas admitide. par nosso Senhor Jesus 
crtsto, como personal!de.de, conceden
do-lhe, tanto quanto ao homem, o 
ã!reito de livre determirur.ção. Por 
outro la4o, os filhos, C:lie na vigência 
cSo pe.trisreadc bibllco, também par
t1c1ps.va.m da condição de semi-eacra
voa, pa.8l&l'am a gozar do Jivre arbi
tno, nos Um1tea que a 1dade lhes per
mitia êsse cUrei to. ' 

Devemos confessar que a evoluç~CJ 

do Cristianismo, no sentido juridico, 
foi tão le!lta quanto surl'>reendente
mente rápida no sentido moraL Por 
muitos séculos ainda permaneceu CJ 
costume de contratarem os pais a ces
são de suas filhas em casamento, ora 
realizando o contrato diretamente com 
o pretendente, ora com o pai do pi-e
tendente. No Brasil êsse sistem::r., her
dado de nessas avós portuguêses, per
maneceu por muito tempo. Era um 
perfeito casamento indissolúvel, 'POr
que a. escrava era cedida, tendo ape- _,, 
nas deveres, mas sem qualquer espé
cie de direito,. porque não era ouvida 
no contrato, obrigada a responder 
sim, ;:Jers.nte o sacerdote, sob os olhos 
terriveis dos próprios pais. 

Todavia, ainda que, na prática, con
tinuá.sse em uso o sistema. pagão, a. 
Igreja Católica mantinha o princ!
plo cristão do casamento, recebido da 
Igreja Apostólica, doutrina que per
manece intacta, ainda. que aparente
me:lte modificada. 

De acOrdo com a teologia católica, 
os noivos são os ministros ' do sacra
mento do matrimônio. O sacerdote é 
um mero assistente. Nos primeiros 
séculos nem sequer sua presença er2. 
exigida.. O casamento se realizava 
exatamente como entre os povos pa
gãos e na Igreja Judaica: sem inter
ferência religiosa. Era apenas um 
cont:r-.to entre as partes. Mais tarde, 
além da presença do sacerdote, que, 
- diga-se de passagem, muitas vêzes 
era amarrado par!!. validar casamen- · 
tos de noivos embuçados, que secreta
mente se casavam, - foi atr!bu!do 
ao sacerdote o pr!vUéglo de receber 
o mútuo consentimento. Ainda hoje, 
conforme se -l~ na Pastoral Coletiva. 
do Episcopado Erasilei:ro, em 1910, nos 
lugares onde o sacerdote não pode 
chegar, por motivos de guerras cu epi
demias, pode':Il :realizar-se casamentos 
católicos, sem a presença do paclre, 
co!lS!stindo o sacramento no mero 
consentimento mútuo, manifestado 
pelos nubentes. · 

O cmtlan1smo reduziu o casã'me'lto · 
a um simples contrato ame as pll.l:'• 
te&, cabendo t. Igre;a O&tóllca, mui
te. ll6c:1Jlm CS8poll. exis1r que o :mea-
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mo fOsse celebrado Da. ·presença. de Admitla. êle que cou.sa torpe tanto . 
lllD. sacerdote. Todavia., - e êsse é Significava uC'feito físico como moral, 
·o ponto nevrálgico, - como era um permitindo ao marido· despecui- a mu-· 
contrato para ser celebrado também lher."pc:- qualquer cousa." 
entre cristãos. Jesus Cristo e ·as San- A segunda escola _era de Schammal., 
tos Apostólicos ·estabeleceram as con- o qual só permitia o divórcio em caso 
dições morais que deveriam presidir de infidelidade conjugal. Entretanto, 
o enlace matrimonial, para que . êle êsse rabino era mal visto pelo po'll.o, 
atendesse aos interêsses da novel' so- por causa de sua atitu~e arrogante; 

.ciedade cristã. e, provàvelmente, pela sua posição 
Não interveio nosso Senhor Jesus radical· a respeito- do divórcio. Pode

Cristo, entretanto, para mod!Ucar· a mos compreender, portanto, a·expres
lei civil, mas para dar aos discípulos são do Evangelista S. Mateus, em ca
as bases morais em que deveriam rea- pitulo. 19, versículo 3: "Vieram a êle 
l!za.r o casamento, para .atiÍlgi:r aos alguns tartzeus e te:n;tando..p <tentan

.f!ns zr..stãos. Não ·era intenção do tes euml per{IILntaram: E' lfcito OD 
Mestre, nem de seus Apóstolos, mo- · homem repu.diàr . = mv.'lher ·"per 
difica.r ·as instituições civis, · ma.s in- qv.a!queT cou.sa?" .. ---·~--- · · 
cUcar em que condições os adeptos A tentaçãê> consistia ein. arrastar 
do Cristianis:no deveriam compreen- Jesus a _,pronuncla.r-se contra mllel, 
dê-la.õ • aplaudido pelo P,ovo, õu contra Scham-

Esta deve ser _uma lição provei- -mal, que estava com a verdade. No-
tosa para nós, lE'.g!sladores civis. Nossa ter:ws que diversas vezes et; fa:rizeus · 
mlss!io é _legislar para todos os· braS!- . tenta.Ta.m Jesus, ro:rça.Ddo-o-a. prontm
leiros, desta ou daquela .religião,. e · · c~ contra ou a favor de Cesar, · 
até mesmo sem credo religioso. Com- . na que~impôsj;Q..__ contra ou a 

.. -pete às igrejas estabelecer, para seus favor de Moisés, no caso âi. ãd1llters, 
fiéis, as ·condições res~tivas das li- que deveria morrer· apedt"ejs.da.. 
berdatles civis, concedidas aos clda.d§.oe. · . . . 
Nenhuma igreja protestante pleiteia Jesus re..~~: Eu txl8 digo que 
perante os- poderes públicos a prol- aquele que rep!Ulü:r ·sua mullz.er, e;c-

. bição do uso do álcool, do !uma;. e de', oeto por adultério, (nist ob tcrnfcatio.. 
outros· vieios. Entretanto, impõem aos nem) ·e casar com O!Ltnt, comete a.dul· 
.seus adeptos a abstenção dessas e de tério. Mat •. 11):9. Em o capitulo 5.0 , 

outras causas permitidas pela legis- vers. 32,, de motu ptoprio, Jesus já 
le.Çâo civil. E uma vez q]le. nos Es- haVia Blflima.do: "-Eu, porém vos digo, 
tados Unidos; se lembraram pe ptoi- que to&J o que repuditl sua m'l/.lh.!er, 4 
b!r o uso do âJcool, compreenderam, não ser por eav.sct de a4uZtérlo, (e:J:• 
desde logo, que -haviam lncorrido em oevtc tornJca.t!.onts CCHI8a) a faz ser 
êrro grave, pois a :Igreja. que não adúltera, e ·qualquer czue.tJS c:%.!GT, ~ 
pode conseguir algo pela persuas6.o, e 4 r~ comete adultério. <E IM• 
se wle do poder civll para 0 impor, dente que Jesus se refer:l à repudla.d.a 
já.· se confessa impotente e sem s!.gni- por causa de adultério> • _ 
1lca.ç§.o religiosa.. Todos oa recursos, como se ver!fica 

Enue as diversas quest6es subme-. ·' em Bcavini, fonm tent:Lcloa para anu
t!ds.s a il<l8SO SeDhor Jesus Cristo lar a cânàicla. interpretaç§.o · dêsaes 
figurava a do divórcio. :Eavla dua.s textoa Bln;eloa e exp:eWveill. taae 
escolas entre os Judeus, com respeito iiuatre teólcio cat6Uco, depois de, 6'le 
à mntéris. em fooo. A controvérsia . mesmo. moatra: a 1nat.nia cla8 p!'t!ten
vemava. s6bre o diapositiYo legal de ç6ea dos q'I:C a.lepvu.m que, c tem era. 
Deuteronomto,d~1, 'ODde :.o mazsâO ex~o. admitiu como. expllcaçio 
era permitido à mUlher carta de 1mSc& e aceltAvel que o "'e'SO. - G 
cliv6:clo, H ft4o ac1u1ue Q'm41G aoa "".:a tl4o eer SJOT caiiBIJ cse csauzuno. - n1o 
olhol, ilOr' Glguiii(J COUN torpe.· A pri· era para permitir novo casamento, e 
meln. eacola em de B!llel, fa:~aao :a- 11m pan juat!flcar a ~. o dea
IIIDO ludeu. mu1w o.t,lmk'lo pelo smo. qma. 
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· ·A. ÚÍlica expllea.ção razoá.>el, segundo 
sCaVi:Íú, pe<:a pela. b!ise, pois ·se Jesus 
Cristo houvesse permitido . o desquite 
apenas e· e:réZUsivamente por C!!. usa de 
adultério, seriam pe::adores cpncien

. tes todos -os cristãos que se separassem 
mediante ·o desquite, sem ser por êsse 
motiva. -. 

A he=enêutica biblica não difere, 
auanto à.s !eis que a presidem, da her

. menêutica Jurldica. Todos os juristas 
desta Assembléia poderão entender. 

- perfeitamente o que JesuS queria de-
·- cidir, qus.ndo disse: "Todo o ·que re

. pudiar --sua mulher, exceto por adul;;. 
:tério, e casar com outra., comete adul
. tério." A. exceção não é para permi
- tir, apenas, a. separação, nia.s, proibin-

- -do o repúdio da espôsà e novo casa-
mentO, . abre exceção -para o caso de 
adultério. 
· Tome:élos uma_ 'sentença paralela.: 

· "Att~le <rue usar. a=a.s proibidas, a 
nllo ser ein legitima· defesa, e matar 
o seu: próll:imo, comete· ·crime." Como 

·seria . estulto o hermeneuta que ale-. 
gási;e, · -em jUfzo, que a exceção era 
:SpeDaS pari usar armas P~!bidas· e 
não para matar, em legitima: defesa.! 
Pois a u.nto vão, em. desespêro de · 
causa.,' OS anti~Vorcistas •. 

-Vemos,-- portanto, que DOSIIO BenhOl: 
Jesus• Cristo permitiu o divórcio em 
caso ó.e icl1delldá.de. conjugal, com 
novo casamento psia o cônjuge ino
cente; Al6m de Jes'illl Cris"..o o após• 
tóio São Paulo permitiu o divórcio e 

· novo ca.Ba.mento quando um dos c6n-
. juges era tnt!el, ou pagão, e %láo con- ... 

sentia. em morar CDm o cOnjuge crls
tl\o. E' o chamado privilégio pau-

. Uno. 
A Cdr1a Romana também -adota o 

dlv6rc!o, sob . outra nomencls.turs: 
analaç9.(;. de casame-:.1to. E6. no dl.reito 
can6meo dlver&o.!l impedimentos que 
toniam. itl(:fstente o matrlmOnio;. 
mesmo · que tenha sido . celebrado .. · 
Acontece que 03 ~iljuges só os !nvo-· 
cam quandi> se separam. por ~tivos 
dl.rerentes. Rec:~nem · ê. anUlaçãO do 

· caaamento,·~-eutem!smo, pOrquanto 
apens.ÍI desejam transformar a. sapa- · · 
raçllo eldttente, ou desqu!te. éle- :lato, 
em dlvóreto ·a vinculo. . 

- ~o que a. queatGo. relli:losa · 
nA.o deve mteressar à. •legislaçio civil, 

porque-o Estado legisla. para. os cld&
dã.os,- e a Igreja para os fiéis, ma.s na 
realidade não se pode estuõ.a.r o as
:Pécto jurldico do casamento sem ve
rl!icar -como passou êle à. nossa. le
gislaÇão,_ na vigência. do Cristianismo, 
já. que 'desejam 1:npedir _o divórcio sob 
a alegação;, de que o mesmo é proibi- · 
do pela religião. 

Não posso deixar de frisar o argu-
. menta tantas vezes citado, a respeito 

da eipressão de Jesus: "Aos que Deus 
ajun!;ou nã.O os separem os. homens. ·• 
Errada.Inente esta passage]!ll tem sido 
apreciada.. Os homens só poderiam se
parar os cônjuges como o faziam os 
senhores de escravos, nos tempos apos
tólicos: vendendo- um dêles pa.ra se~ 

nhores e- paragens ·diferentes, crime 
.hediondo que, m5.\imo em nossas ter
ras, foi praticado em pleno regime 
eristão, sob amparo de nossas leis. 
Mas homem algum pode quebrar o 
vinculo matTJlllOn!al daqueles que, na 
rea.liüa.de, flli'i'.l.lll unidos po:r· Deus. 

Em geral os desquites, excetuando
se um número_ relativamente peque
no, origf.nam-se. de adultério, comu-. 
inente por parte_ dos lllaridos, que 
abandonam as espOsas, relegando-as a 
uma situaÇão trlstissima e insusten
tável. Quase-sempre tais maridos não 
possuem qualquer relação com Deus, 
vivem \una . vida irregular . na moci
dade, 1ndll'erentes aos preceitos do 
CrístinnL."'::lo, e casa;rn-se sem qual
quer . idéia de :t.delldade . conjugai. 
Ainda que aparentemente casados no 
:rel.lg1oso, faltou-Th.es a. noção do ca.sa.
mento · cristão, 'P01'9Ue a. penas liOS
suia.m re~o tra.<Uclonal e não -pes- . 
soai: Seria. uma l.n.lllria à. Divindade 
response.billzá-la. -pelo· casamento de~~ 
1:lomens que, muitas vezes, despedem
&: dos luga;res escusO:! ,s.pen.a.s a.J.suns 
d1as antes da··solen!dade do matrioiO
~ol · - · · 

Passarei do aspecto religioso para 
o aspecto sÓcla.l. ~!!.o sem oferecer-vos, " 
no !1m dêste -discurso, o estudo que 
por mim to! feito 1m Asseinblé~a Cons• 
tituinte de 1934, quando · tratei do 
magno assunto. 

Chamo, entretanto, a· voasa lll'~o- . 
&&. atenção pare. esta e.tfrmaçlo 110 
Compémtio · ela Morcü Cc:!ó>ícc, ~e 
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Jone-Fox,. com a aprovação. da. Igre~ 
ja Católica, pag .. 615: ". . . a disso
lução citifl · ào matrimlmio BE; pode 
considerar· como mera jormalida.à.e; 

. C07iw o · é a celebração -ào matrí17".6-
nio civil.'~ . 

Ora, · se nossas leis são considera
das pela-Igreja .católica como mera.S' 
formalidades, não se cc:npreende como 

· se empenham tanto em manter a ii:- ·· 
dissolubilldade do matrimônio nessas 
meras fcirmalldad~s 1... · 

. I 
vida dos· católiCos braslleiros do que 
os Imperativos da religião. 

QUlÍ.i!to aos qu.e não se regem p~· -
los preceitos · rel!giosos, com divórcio 
ou sem divórcio, desquitados ou s!m
plésmen~ separados, são donos de 
sua auto determinação. Se pretaÍide
:rem Viver ·em ca.stida.d.e, fá-lo-ão ccim 

· alegria, porque são livres para. tanto, 
mss se acharem que os legisladores 
abusam de seus poderes, Impondo-lhes 
uma castidade que. êles não podem· 
suportar, viverãó, principalmente os 

· Passemos, tÓdavia., ao_ .a.";pe<:to so· homens, na. Jll"OStitu!çáo ou mance-
c:S.l e htm1Ano do matrlm.On!o. · . bia.. . · .. · , .• 

Em últim& análise, também o aspec- No sentido soc!al, podemos assegumt, 
to social e humano do matrimônio s.e sem receio de êrro, qúe o desquite .traz 
prende ao aspecto jtirid!co, porquanto . maior ·desmoraliZação para . uni pais 
os . anti-divorcistas alegam que o di- do que· o divórcfõ:-· 'ESte ·reconhece o 
vórcio traz· a .. dil<Solução da. soc:edade, fato. da. !niposslbilldade de vida con-
fato êsse. que, &e fosse verdadeiro, de- '-jugal e lhe aplica. o. r.emédio azadO, 
verta. se:- apreciado pela legislação, .no ,;o novo . casamento, a lega.l!dade ao 
seu aspecto jurldice,. pois a moral 6 · · novo lar, a: legitimação -dos filhos. O 
sempre o fundamento do . direito. Se · désquite separa os cônjuges •. atira ·os · 
o àiv6rc1o · désse cauSa.· . à. dissolução fill:Í.os ao desampe.ro, nega-lhes uma. 

· · soc!ar era justo que fOSse banido de segunda mãe, se a ~gitlma se prosti~ 
nossas cog1taç&.s, / · ·-tüiu ou segundo pai, se o legitimo 
· Entretanto, não passa a afirmação chafurdou-se na:Ui.ma-:-Mas -como· a 
de mera fantasia. dos que temem o seu situação. de um .. homem cUja . mulher - . 
àdvento, · pelo.- · rece!o de. que as· in- se perdeu, ou de UII18. í:nulher, cujo 
fluências religiosas riáo . sejam freio marido se depravou, exige o comorto 
suficiente pa.ra impedir, não a &epa- ·de ·um novo l.al', então é eerto qLte 
ração dos casais, .·mas que venham a os filhos viverão numa atmosfera de 
público 11$ c~tena.s e mUhares. de. ele&-. · recalque .e -'-de ilegall~de, dentro· ~ 
quites e mancebias, já existentes, que um lar !nfamado-pelas leis em vl.go;:o: 
vlr!am, como aconteceu em Portugal, As estatisticas, tl<o cuidadosamente 
à publicidade pelo novo casr.mento. apresentadas pelos anti.- divorcistas. 
a!nda que depois, como aU aconteceu, aparecem muitas vêzes, Indicando o 
o n,úmero descesse vertiginosame:!Y.e número crescente de · divó:rcios, mas . 
nos anos sucessivos. escondendo · d!llgP.ntemente·. o cresci-

Tanto perante a .~ellgião, como p-e- mento s!multa.neo da população. 0:.1-
rante a sociedade, as conseqüêncla!i .. tras vêz.~s indicam, n1lmeros fantc\&ti- · 
do divórcio não são dUer_en~ das · cos, como os ·que sa referem· aci d!-
c:ons.eqüência.!: dos desquites. As mu- vórc!o na Iriglaterr!i. Nenhuma s!g-, · 
Iheres e os homens desquitadca. quan- nifics.ção .têm . elas em nosso pais·. 
do observam os preceitos da. religião, Pnra que procedess·em era preciso . 
sofrelam suas exigênc!as fisiológiCas, uma estimativa ·exata do- n1lmeio :ie 
e mantêm-se · em vida regu!a.r, a·-· amancebados e prostitufdos, levados a 
despeito da situação d111cultosa em êsse t):"..ste estado pela proibl.ção for- . 
que se encontr=. Com o- advento do mal de um segundo ·casamento. Se · 
-divórcio os divorciados, que peutam essa -estatfatica fOsse possivel noss& 
suas vidas ~los· preceitos -espirituals, situação seria ·pior do que a dos pa1-
r.ll.o teriam procedimento d!ferente. ses onde mais se ábuse . das leis di-· 
Do contrário estaria.mca. _afirmando .vorc'.stas I Simplesmente vergonhosa. 

. · !!te abslll'~o.: e. perm'ssflo c!vll de .um . Uma leve .tentativa de· legisls.ção 
novo casamento tem mais ·!Orça aa contra a ·pl"QStituição, que apresen;;ei 



. ;w. Sub-eomissã.o de Educação e .Pa:- . vem abs.ndolllld!i: pelo marido, ·que 
mllia,. foi rejeitada como absolutamen- apela para. nós, llUill& situe.çli.o de in
te improcedente, ainda que milhares de · descrltível ansiedade, perguntando o 
;noços de ten:ra idade sejam prej'!ldica- . que lhe resta. no mímdo: se o martirio 
dos -em- sua sa11de, suas vidas e suas em vida, pelo sopitamento de 1ncoer
descendênc1as, mercê da franca. civcls extgéncias fisiológicas, se a m.an-
·a.berta e regulamentada. prostl.tU!ção, Cf!!bill, oil se .a descida, de queda em 
_que· invade tôda.s as .nossas cldadés. queda, nas ocasiões de imperiosa ne-
Um_ dispositivo contra a ma.ncebia cesslàaide, até que a. conclênd.a. se 

.. seria ·1niquo é injusto, desde. que: o di· endureça e a vida se tome fácil, 
vóc1o não seja permitido. TodaVia, - ainda· que asqulrlrosà, na senda das 
páSmem as turbes!- não se pode !alar facilidades que os homens. alguns até 
em proibir a prostituição, ném a; man- com responsab1lldade perante oele1· , 
cebia, mas não se permite que os eles- tarado, aplaudem, toleram sua. fra-
qlitados pela fôrça imperiosa dos !atoS. queza. e dela se aproveitam ! Outros 
constituam um novo lar, em que. séus ·· são homens fortes, distintos. que ~rra-

. filllos :não se.tam estigmatizados com ram na escolha da companheira, tl
o hvbéu da Ue'gitimidade, e atê mes- vera.m filhos, e agora. ·n§.;> podem . vi
mo de procedê:nc!a. a.dultertla, como ver ·sem outro lar, porque não P~•s
algu.ns pretendiàm, fueluindo as se~ .suem a virtude dos _J)ll.dl'es que guaY· 
nhoras,. membros de uma soCledadé dam a castid-ade pór um prlncip!!) de . 
religiosa. do Estado do ruo. rellzião. · 

Qua.l a. diferença social -entre 0 de~- Terei que responder-lhes, quando 
quite e o divórcio? Quais os préjuf2:os me pe:rguntal'em: 
'óc divó •- -"'~ j A consciência jurídica iios ma.ls cl-re .... que 0 ........, se aro também V'..llza.dos pa.ises do mundo ~~- adotou 
ô.<l desquite ? ~"" 

Apenas ao div. orcia.do se deseja =.r- o dlvórcio-remédio. como uma neces-
.... sida.de social ? · · - · 

/m.itir,, quando Dão seja o culpado, 0 Não s~ preferlvels 'novos •~-s. com 
estabelecimento de um novo lar de ''''"" 1ure, porque.· quas! sempre já 

0 
~em o divórcio, do que as mancébias qne-

IÜ· facto •. Ai sõllíentê é que se eneo:n- se multiplicam, ano após a.:no, tanto 
tra. a "!D!âm!a.,, 0 """ri""''. 0 ~ ori- · ou ·ma1s do que nos ps.ises ondll 0 

.-~ ,_ dlvóreio foi adotado ? · 
Xllf!" • • • Podem Vivex: ema.ncebad.os, · Não é melhor que nossos lares se-
pod~m Viver na prost1tu1çã.o, podem 
estigmat:t2lar os filhos com o labéu -da j~m legalizados, do que' darmos n-· 
Uegalicla.1ie. Tudo isso & · lei pennit,., !!lOs i)egitimos, recalcados, que . tnti

. D!S.S nega-se-lhe:; o direito de um ~u- · m.amente hão de .odiar os legisls.doyes 
gs.r na sociedade clvll, porque est&., por que ferreteamm· suas frontes com o 
lmpos!çlio da socieda.de religiosa., - sêlo da llegtt!mldade ? 
que nem stque:: reconhece ao seu ca.- . Não ca~ ,êles para. a incre-
sa.mento mais do que a ll0si9ão de dlllidade, pelo ódio à Igreja que· cs 
um sim))les contrato~-- pretende s.pll- r~legou à mis6rla m<m!l. pela impc
ea.r aos que foram in!ellzes . na· vida s!ção ao Parlamento de Ullll'l. situação 
ma.tt'.monla! Ulllil pensl!da.de b.um1- repudlads. PQ!' todos os povos cult.;s 
lhante, que passa. dos ps.ls aos ti- de "mundo? · . 
lho!s, até a tercetra. e quarta gera- E odiando s. Igreja., Jlã!) serão irra&-.. 
ção!' - . · · ~doa s. odiar o p:róprió Crlstia.nlsmo, 

E o lado b.uma.no ·nlio ê menos !m- na suposic;ão de que. nosso 5e:tho:r 
pres.sion&Itte . que o aspecto socta.l, . Jesus Cristo vinga-se nos filhos pelos 

~"' llOI'<iUe ambos se oon.fundem. - pecados dos pais, quando nosso se
. Slio· mumerâveia as cartas que t~- \ nhor J~ pretendeu leis que !m

mos recebido, de todos os recantos d~ pusessem qualquer Onus aos homens, 
nosaa terra. Aqui é um casal, com senão àqueles que, de livre vonts.de, &e 
·vmte e.noS de 'Vida conjugal nt;o lega- subm.~teram ao seu relno espfritue.1 
ll:!:a.da, C$11 · !llhos 'Vivem a.mesqui- e divino ? . 
Ilhados pelos que, nem ::emp:e, J:ive- ·A estas perguntas tetei apenas ama 
~ l)ll.1s mais h<mestos. .\li é uma jo- resposte.: · 
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NCJSS03 ZeglslatU>Tes · n.éa são inte- ANEXO ·a 

lectu.a.lmen.te i:nferi.oreil aos legislcu:W-
res de tõdas as · naç6es civilizadaS áo DISC1ll!SO SÔBI!E . O DIVÓRCIO l'RqFERIPO 
mundo, mas êles não q'uerem, por .mo- l'ZLO DEPtl'TA!)O GUARACI SILVEmA, Ellll: 

1934 tífiOS· d:e Conciérz.cia, alg!ms, de com-
1?f'omi8SOS .outros, .. enca.;-ar C dWórcio O SR.. G-o'ARACI SU.VEIR..A ;_ 
éomo êle já faf. encarculo por todo: (Para e::J:Plkação pessoal).- Sr. Pre-
os outros povos. ·sldente, meus nobres colegas: q as-

h ulh sunto que me .traz a esta tribuna. 
Na realidade, omens e m eres . consta do. progr&ma. que leveL à.l! nr-

desquitados, a ConStituinte de 1948 nas em 3 de ~o. E' uma questão 
prétende ül.zer-vus, como em 1934 = que vem, de muitos anos, preocupan~ 

Se 'pUderdes ser castos. bem jazeis, do o povo brasileiro - a ~uestão do 
mas se náo 'JIU4erites, um cami.71.ho · divórcio. · · 
!70S. rem, -. a ?nancebia ou a pros- Numa !II!Sel!lbléia. de juristas, de 
títUição. Que a sítu4t;ão d.e tJoosos. fi- grandes mentalidades, que têin estu- . 
71t0s inocentes será de recalque e h~- · tod in~-"-"-"' .. _ dado . o assunto ·CPm o ·o .,.., """"""'' · 
mflha.t;túJ, bem o sabemos. .,..as ... m- parecerá estrallhÕ~::qtie~àli?;uém, nií.o 

· bém tsso não nos importa. ·· tendo cursado as· aulas de DJreito ve-
Srs. Constituintes, temos iim deve!' Ilha falar sObre êsse magno problema. 

para. com o povo e · UIJ:1 dever :::Jara . Entretanto, sr. Presidente; os 13 anos 
com· Deus. E ambo~t êsses ·deveres que. tenhó vivido em contacto intimo 
coincidem. ·Se DeuS concedeu àos. ho- . com o ·povo autorlza.m-me a ·dizer qu::: 
mens o livre arbítrio, para que dispo- • · a Assembléia Naclona.l Constituinte · · 
:aham de sua :própria vontád1!, epm qu& precisa encarar a matéria, quanao 
direito poderemos nós tomar o lugar · "lo 's. JJA~ja,.pa.ra. afastá-la do tex
áe · ~us; e !.lnpar aos homens a lndls· · to constituC!õiia'!;-tWx-anào q!U!. solu
solubilldade de um contrato, !nd!sso, · ção · llre seja. da.da. em legislação or=-

~bi.lldade que, na .-ealida.de, não e~- c:Unârla.' . . .. 
· te, nem pode existir, porque eom o· Não vênho, Sr. Presidente, tratar rio 
~squite todo.o matrbD&n!.o se desfaz, aspecto jurfdico. Aqui no Rio o Doil-
flcando apenas a· Penalidade que prof- · tor. Heitor Lima, em fuig-.lrantes. a.r-
be ci novo casamento, penalidade ·de~ tigos_, e J:tá. pouco 'tempo, em S: P~ulo; . 

. sumana. e .injusta ? · · · o :münen'te ps.trtclo, dr. Menott1 dei 
.Eis porq~e apresente! a· emenda Ptcch!a, num bem ele.bórado li'Vro; es-

. · gotaram C! assunto, respondendo êilte 
que ~tS. a !nd!Ssolubl.l!.da.de aot~ têr- aõ ·pOOr-e Lecinel Pra.nca de tal ms.--
IItos da lei. Se não podemos tir.l.r da.· neira, que a ~les leitura dessa obra 
nossa Constituição .esSa. mentira )u- baSta para se compÍ'eend~ que o pro-
rid1ca, _ a decl!i.r~ de in<lls:;olu- blema. jâ está. resolVido · jurle!cs-

., b111~ do matril:OOnio, - 1nd1ssolu- m;,n~~ •. Ir~ JO:fill. - N~ melhor 
b111dade que· l:l!o· existe, pots' o des- das ll11)6teses •. &la opl.ni§.O de v. Ex.'". 

' .quite proVa quax:.to . é solúvel o vin- ·. qtle creio sincera; a r.~uestll.o estâ. con-
. cul:l do. C:ii.Samento, ao menos rele- trovertida. Resolv1d:l., nunca! 
guemos a sa re~ntação à le· O SR. GUARACI. SILVEIEA - . 
glsla~ ordiniria. , Par.ece que o· nobre colega acredita 

que ês&e caso só estam resolvido qu&n- · 
Assim nos livraremos do la.béu de I do o divó%$1 for aceito por todas as . 

illju..-tiça que pesará sóbre a nossa naçõ€&. do mundo. Si ·assim é, direi 
~mb!éia., labéu que. terá, para éon- que, par<l Isso, ~&.!ta· muito pouco,: 
tJnná..lo, a .. atitude humana e ·lusta. . porquê, com a _adoc;âo. pela Bol1Vla e 
doa l.egWadóres de todos os pavos ci- Argentma sbmente quatro nsções 'do . 
v1llzadols do m!Uldo. m!.!lldo a1m1a não~~ o dlvta•. 

Era 9 que eu tinha a. dizer, SenhOl' clo em sua leg:lslação: o.:Paraguai, a 
~dente. Colllmbla, a IW!a e o Braall. 
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·. 'o Sr. Ma.ga'flúies Neto~ V. :!l:X. "• se 
~uece de que ss nações que. o ado
'ta.'"ain não há. muito tempo, já. come-

. _çaram a. pensar em relegá-lo. 
O Sr. Ire~o JOfiZi - Ainda.· mes

. mo que outras nações tenham a.iiota.do 
' · o diVórcio, será. bastante para. afil'mar-. 

se que a medida é boa? Esta.râ ela de 
_ a.eõrdo com as necessidades do Bra.-dl? .. Não! . .. . . ·_ . . . 

o· SR. GUARACI sn.VEIRA -
Quero d1Zer aos meus ilustres cóle

. gâs que, d~ta. tribuna, com o má.xrmo 
-respeito; responélerei a. todos os apar
tes qtte me sejam dados, na. realidade 

· . com o -fiiil de !lustrar o assunto e não 
como o. de interrvmper o curso de mi-

. nha.s idéias. . . 
· Ó.Sr. Ir~o Joifílí- Não-estou in

terrompendo: o curs_o das idéias do. no
bre orador. Dou apartes; se V. Ex.•. 

· não se sente' 'bem. com. êles, talvez 
. porliue na. ma.~ria esteja. :traco, · Ciesde 
jà me calarei. · · · 
·o Sr. Ma.r;a.lhães Neto - Atenden

. do a.o • convite · que o jlustre · orador 
.. acaba de fazer, demonstrando o seu 
· Jntuito àe elucidar aquêles que . te

nham dúvidas,.· eu a.pa.rtearia. pergun
tando a. S.·Ex.&·a _que resultados che

. ·gou, . a l:!le<iitaçã.o ;p;rofunda. a. que 
certamente se_entrégou SObre ~ con
ceitos de &Oosevelt a.cêrca do divórcio. 

O sR. GUARACI sii.VEmA -
EU ciissa, de Inicio; que não vinha. tra
ta.l" d.a matéria · jurid1él.; deixo-a a 
oirtrcs- :fiilStres colegas, que ViÍ'ão, des· 
ta· tribuna, -pró ou contra., a.presentâ· 
la a.o auditório. ' 

O Sr. Magalhtles Neto - Roosevelt 
encarou-a. sob o aspec~ soc.!al 

O SR. GUARACI SILVEIRA - · 
Apenss quero, como disse, trazer à 
a.precf:aÇ§.o- dos C!!lega.s minha expeii
êncla., .em 13 anos de :vida ~ con-

. tato = o povo. · 
o Sr. Lu!s Sucupira - Com certa 

!'arte do povo, deve· v. Ex. a dizer; Por
q-Ue, · Pelo_ próprio· credo. que abraça, 
está afastado da maioria dos bra

. sllelros. . . 

o SR. GU.A:RACI. SILVEIRA -
De!xando de parte .. Sr. Presidente, a 
~o do Uustre colega_ que desco
nhece o meio em que vivo, direi que o 
divórcio~ depois de empolgar tOdil5 a.s 

· naç6es do mundo, sendo aceito · po1· 
CZ1lll,5e t~da.s, apenas, como já afir
mei, deixou de ser adotado per uma 
minoria insignificante 'de quatro na
ções • 

O Sr. Luis Sucupira - Minoria que 
muito nos honra, como dizia. Rui Bar
bosa. 

o· SR. GUARACI SILVEIRA -
Cr_e!o, portanto, que qua.lque, discussão, 
sob êsse prl.sma, seria Jn11tn. 

Um argumento, usado sObre o di
vúrcio, :pelo patlre Leonel Franca. 

é o das estat!sticas. · 
Apresentoú S . .Revma. estatlstica.s, 

para mos~rar os frutos deletérios do 
· diVlircio, segundo sua opinião. 

O Sr.-Xcwíer de Oliveira - Estat!s'
tica que, aliàs V. Ex.a não poderá 
contestar. 

-0 SR.· GUARACI SILVEIRA -
Entretanto, uma parte das conseqüên
cias ds ausência do d!vórc.!o não 
pode ser apresentada. pelas estatlS
tica.s. Para. cada divórcio hà, no mi-

·'Dilll.o, um caso de mancebia, no Bra.sll, 
quando não são dois--~a.sos, além da 
enPn1le quantidade de. filhos . Uegit1-
mos ou adulterinos que arrastarão · o 
estigma que lhes vem da inf~cld.ade 
dos pais e maldade das leis. . 
·O Sr. Luis Sucupira- .E nos paJ

ses em que hà divórcio não existe man-
cebis? ·· 

C> SR. GUARACI 'SILVEIRA -
Já. perguntei a Uustres Deputados com 
assento nesta Casa. se não é verda.cJ.e 
~ ps.ra. cada caso· d.e div6rcto, entre 
nó.!:;, hà um caso de manceb!s., se

. não dolB. · 
l>'oi-me . respondido que era muito 

d!ficU resolver isso num. pais . onde 
quase 'todos os homens são pollgamos. 
:!l: preciso, entret~o. Sr. Presidente. 
CÓXI.sidera.r de que maneira o noaso 
PD"Vo está contemplando a lei que lhe 

-imt>ede c uso cio divórcio. 
l?or outro lado, se não existe no Bra

sil o c11vórc1o, poderemos a:iin_">SJ' que 
·não existe de direito, mas exi:ste de 
!ato. 
· o .Sr. Xamer de Oliveira. .,_ ~~ que 

. v:. Ex.,a quer é const1tuc1ona!lza.r a 
· pl:';)st1tuição. 

o SR. GUARACI SILVEIRA -
Se isso é verda.de todos os pafses, ·me-
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nos quatro, constituclona.llzaram a. O SP... GARACI SILVEIRA',..- Em 
prostituição 1 Temos, srs. eputados, nossos dias, embora isso não seja taxa
ém nossG .pais, um dos ms.!s qolorosos . tivo nas leis, o .homem que mata sua 
divórciOS COnhecidOS DO mundo. que é mulher por adultério pode contsr,. a.n- · 

. o acoberts.do pelas n<ISSSS leis. · . teclpadamente. com a absolvição -no 
·· Temos, Sr. Presidente,· divórcio que júri. ' 
podemos chamar o divórcio a bala. Po- o Sr. Magamites Neto ...;.. v.·· Ex. .. 

·demos mostrar ,de onde nos veio êsse ·deve concordar que· o· elemento pas
divórcio a bala. A leitt:rs. de alguns sional e o fator dominante . em .taiS . 
têxtos ·das Ordenações do Reino nos crimes, ·e não desapareceu nos 9afses 
habilitará a descobrir a origem dêsse · onde· h:á divórcio. . , 
triste divórcio . que impera. at.é. hoj~ Ó SR. GUARACI SILVEIRA -
em todo 0 pais. . Responderia a V·. Ex.a que apenas com 

· O Sr. Xavier de Olit1eira. :.- Inclusive o divórcio ç.. casamento no Uruguai 
nos países que têm ·divórcio constitui- êsses crimes dlmliluiraZn sensivelmen-
do. · - te no Brasil. 

· O. SR: GUAP.ACI SILVEIRA - Diz. O Sr. Màga.lh.áes Neto _:. Porque os 
o repertório das Orde~ do Reillo, aii).BllCebados se separam a bala ? 

:n loco: . O ·SR. 'GUARACI SILVEIRA ..:._. 
"?ena de morte para.. mÜlher adúl- . Não. Porque .d-escobriram um deri-

. .tera.. · Vla.tivo que-evita. o cri:àle. · ., 
Marido oué acusar sua mulher de o Sr. Xatlier de Oli:leira - Permita. 

adultério, é eia !ôr condena tia à ;mor~ o orador~- Uruguai, lloje, 
. te, h&verá todo -o seu dote. • êsses divórcios e ca.Samêntos consti.., .. 

Ma.. -ido que achar. sua ~ulher . em tuem uma. indtlstria. rendosa. :s um 
adultério, a pode matar, a ela. e aó comércio de prostituição . como êss~ 

. adúltero. que V. Ex.,.._quer introduzir !!qui, com 
suas idéias. · · . . . 

Marido que provar adultério de ·sua. 0 SR. GAP..ACI SILVEIRA ...:.... In-
IIiulhao pode llclta.tnente Datá-la.. dtlstria ampàrada no Brasil como re-

Ma.rido ~ue matar sua Imllher ou. o médio de. males sociais, in!eltanente. · 
. adúltero pode levar ajuda consigo ........ , Senhores ·seria nec~'o· 

. . ora, , c . . . '·-~ .. !L 
. Marido .plebe-oi não pode mata: adúl- a.rrallll::al' uma. 'pá.gins. vergmlhOsa. da. .-

tero nobre, fidalgo ou desembargad.or .. nossa hJ.s.t6l'ia CJ1mtnaJ, que :cão se · . 
. que achar em adultél:io com sua mu- permitisse mais· fOsse o homem a.bsol-

l.her". · vido. !:IUS.lquer que !O~ a natureza da. -
Isto, Senhores, vigorava.· em 1786, pa.ixão, quando. matasse a espOsa. por 

num piús intens&mente religioso ...:..· adultério. Continuar .com ês5e prln
Portilgal, onde a. religl..ão Vigis.va. a cjpl.o, e, ao mesmo tem~.- abrir 1lill& 
~on!ecção das leis. ú:lica. porta. ao cOnjuge pa.m o ~-

. · mento perante a Igreja e pérs.nte_ o 
O Sr. .Irl:neo Joifili - O orador Estado - a morte da. ~ - sem 

está muito. a.trass.<io nas citações. um ve:rdadeiro Cl-ime cometidc pela. 
· o SR. GARACl SILVEIRA - A elite que gcvema ccmtra o povo que 
cltaçãc que fiz íoi do :repertório edit&- ·é governado._ · 

do da. leg:l.sl.ação cio Reino, ordenada em 0 Sr. Ma.galM.u Nero _Mas 0 fator 
2 di!· setembro de 1786. - de absolviÇiio neilse caso é a· aaeenctro 

O Sr. Ir~ Joifili - A 1egiala- de Ca.j)acMadte de detennina.ção do& 
c;ão é. que é atrasada, completo o meu próprios atos, que tanto exiSte· neste 
aparte,. pars. :cão parecer menos deii- como em outros casos numer08011. · 
cadG. · 

O 88. GUARACI SIL'VEIP..A -
O Sr. Xtwter de Olitlefrll - InclU- Neste, porém, !nvocac1o com :nUlto . 

61ve, atua.lmeiJte;· nos p;.ises divorcls- mais fôrça do qué em qualquer outro 
tas~ e ~bldo com simpatia. pelos jurados. 
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O Sr. Magalhlles N~- Não há. 
dúvida. 

O SR .. GUARACI .SU..VEIRA -
Pa.-ta.mos. partanto, SJ:. Pre:;jdente, do 
prlnc~io de que já temo.s no Brasil . 

.o. dlyórclo a bala, qual seja a absolv:!-
: çã.o do homem que apa.nha. sua mu-

lhér em flagrante adultério e que po
de, conscientemente, tirar-lhe a Vida, 
porque :c:unca. lhe se.."á oereeada a ll
berda.de, antes, êle tem a certeza. de 
que poderá. . novamente casar-se, pe
rl!'llte a. Igreja., perante o Estado e 
com apoia da sociedade. 

Não há, na ·teologia, . impedimento 
de novo casamento para aquêle que 
mata. mulher par adultério: Nem tão 
:Pouco · a lei civil proíbe ·o novo casar
Di.ento pll.!"a aquêles qu.: usam dêsse 
rec1lrso, umCJ. vez que a.!nda não se 
quis cOllCeder o divórcio ao Jiovo. . . . 

O· Sr; ._Aeir Medéiros - Os que têm 
dinheiro podem até conseg-.xll' a:nula.
ção de casamento, casando-se nova
mente, dentro· das. próprias leis civis 
do Pa!s. Quanto à lei eclesl.ástl.ca, 
ainda é pior. 

o sr.-Luts Sucupír.tJ- v. ·Eli.• nfLo 
conhece a lei eç}esiástlcs. Por :Isso nãO 
deve a ela. refer'..r-se. -

O Sr. Aeir Medeiros - Tenho Visto 
o que se passa, e v. Ex.• não pode 
duVida:. da_ minha pa.la.vra. · -- - -

O SR .. G1J'ARACI SILVEIRA -
Temos atualmente o -divórcio e o ca
samento no Uruguai. Os noores cole-

- gas conhecem bem isso. Bá · pov.co 
uma estatística <iaqttêle llafs anun• 
cia.va. que dois rer;os ·dos casamentos 
ali reallilados eram procedent-es do Bra.sil. . 

O Sr. -XIl~ de O!itleiTIJ - E 
então? 

O SR. GUARACI SIL'Vzm.A -
Que s!glli!!Cl:. isso, Senhores? Disse
ram-me que era necessário até sos . 
homens . mudar, trocar. a. sua pátria 
por outra. na.tursJ!zondQ se pare. ~
derem ali se casar. Não sei- até onde 
vai a verdade disso. NãO pude conse
guir dados pl'eClsoo. 

O Sr. Xt:Wter de OlifJefrrz .:.... Posso 
dizer a. V. Ex.• que não é v~e. 

. o SR. GUARACI SILVEIRA 
Agradeço com · alegria a informação 
de V. ~.8 • Entret&.nto, a ausência de 
um dispositivo que permita. o divór
cio entre nós está leva.OOo centenas de 
brasileil"os a buscar em outra nação 
o remédio para. uma questão que não 
deperu;!e da. boa von~e dêles. 

O Sr:. Xavier de OliVei1·tJ - vou 
apartear por intermédio do ncbra co

. lega. pela. :Saia, porque o o:s.dor só 
. aceita apartes de S. Ex.". 

O SR. GUAR.ACI SILVEIRA 
Tenho imenso prazer em receber apar
tes do meu nobre colega. e distinto 
Deputado P!llo Ceará, Sr. XaVier de 
Oliveira. SOmente peço a. tcxios que 

· não · me ii:liten:ompam o pensamento, 
porqUllll>to preciso chegar ao fim doe 
meus ra.ciocin1os. · 

Nàturalmente, os nçÍbres colegas não 
hão de querer :nterromper a seqüên
cia do meu pensamento. Em todos os 
-têrmos de período estarei pronto a 
ouvir e a. respoD>der os apartes, que 
muito- me honram: Creio ser de Jus-
tiça o que peço. · 

O Sr. Ma.g:r.lhães Nero - Perfeita
mente. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -. 
Não quero, Sr. Presidente, me deter 
no divórcio e nos novos casamentos · 

; no U:-uguai. Nós ta.mbém temoe o 
. diWreio a.. que se referiu um ilU&tre 
colega - o divórcio ecles1ãstlco: 

O Sr. Xcvier àe OZíveira. - A a.u
. tor!ds.de. eclesiástica. não faz diváictoe. 

Um. Sr. Deputado - E' uma bla.sfê· 
. 'IIlia do orador. '· 

~ O SR. GUARACI Sr!iVEIRA -
aef!ro-"lne às anulllç6es de casamento. 
Também chamei divóreio ao desquite 
com DOVo casamento no prugua.t, que 
divórcio não é. Desejo prec1sa.r um 
ponto - é que, em geral, essas anula
ções de CBõamento religioso nfLo · se 
dão quando úm. casal está Vivendo bem 

. e descobre uma questa.o de consc1ên
cla que possa separá-los, mas, &1m, 
quando de fato já existe a separação. 
Então. procuram um elemento·· qns.l
quer de nulli:lade, torn.a.c sem e!e!to 
o casamento e, depols, ~ 

novamente, à face ~ ·Igreja . . 



' .o Sr. 'Moreus Andrade - ·ll:. uma Fica.:rla.-_ contente se qualquer dos 
meu.s ilustres colegas . cl·ta.sse um só· 
ca.sO, . no Brssll.. de imú!açã.o de ca
ssmento pela lei eclesiástica, quando 
os cOnjuges ainda. vivendo juntos, mo-
. ttva.do, a.penas, por uma. questaó ue 
coneiêricia. .. Quase sempre a anulação 
vem para regula.r uma situaçi\o de 
fa.to e não · para; verificar uma.· ques
tão de direito. 

: injúria ,que v. EX." faz ao· credo ca.; 
iólico. A igreja não procura agir .(:au- . 
telosrunente, como o nobre orador 'diZ; 
a igreja estuda o lenô!IIeno social em 
sua ~aliliade, na ve.rd:i.de ela sua . exll;-

O ·Sr. Morais ÀnãrGde ....;. O orador 
permite um a.ps.rte?. · 

o · sr: Irertêo Jotm - Declarei a 
S. Ex."' que não o inte.."Tomperia; 
desde, porem, que o orador apela para 
oo católicos, acho que o devo apar
tear. 

- . . . 

O SR.. GUARACI 'sn,VEIRA, -
Peço· a V. E%. a que aguanie a sua vez. 
Tem a palam'Jl., primeiro, o Sr. Deputa- · 

·do MonW; Alidrade. 

O Sr. Monús A:ndràcfe - O .. orador 
disse que desafl.a.va O.S seus colega& 
para lhe cl.tal"em um ím1co caso de· 

· cass.l. vivendo. bem, mns que . tivesse o • 
seu casamento anulado perante a Igre
ja · C:S.Iióllca, . pel.Q fato dé nUJ.ldade 

· SÍibStS!lcl8l dêsse -casfament'o. · !tao é 
assim? Quero, então,. <tizer a a Elt; a 
o 5e8lllnte: se conheeeQJe o direito ca-
nOnico ••• 

O Sr. Irenêo ·Joji!i .~ Não é .pos-
sivel que n4<> cOi!heçs. . 

·O Sr. Morate Andrade - • • • sabe
. 'ria. que I!.O Código de direito.cs.n&li
oo está. õSCl"ito que qus.Jquer n.ulida
de de casamento deixa.'"â,. de ter efe!to 
Juridieo se os espósoo a ela %llio. re
®l'rerem; se os esposos, vivendo bem. 
cant!:nuarem nessa exl<>têncta comum, 
bem Iev~ •. cesta deade logo o e!el:to 
da nuUdàGe. E' o· ~ecsto ão Código 
Can&úco, ele modo que· o ·desafio de 
v. E%,• .não téi:;l se::1tldo. 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
Antes de dar a .;:>alavra ao outro apa.r
tes.n.te, quero . agradecer ·ao nobre co
lega., que velo mostrar à. casa ums 
coisa de que me .ha.v!a esQUecido: -
que a Igreja Romana •. mlõ!to cautelo
SSJ;;lente,. Já Pl"edislllS para que a. 
anulação só Viesse a valer quando OB 

casais jt. DAo pudessem viver .iuntos 
QUSJ;ldo ex!stWse um divórcio de. !ato. 

. ·- .. 

têncí.s. · 

O SR. GU.ARACI SILVEIRA -
· J;; isso que devemos fazer dentro das 
:leis ciVis: paxa. prevenir, como a. ~ · 
canôni~ previne as aificuldades. Pre
cisamos estudar, como o .fêZ a ;gre
ja. roma:na, as·dlficuldades que ~em 
surgir no futuro, dando-lhes anteci" 
padaml!nte o mesmo remédio .. · 

O Sr. Lufs Sucu.'Jiira - A lei civil 
.dá os mesmos remédit?S. .. 

O Sr.-lrenêo Jofili. - Quando for 
oportuno, deseJo ·dar o meu a :Parte. 

O SR. G'O.ARACI SlLVEIP..A.
Tem. a palJl.vra, àgc~:a. o-sr. Deputa
do Irenêo Jol.iily . . ·. . .. 

· O .Sr. lrenêo Jofíli .:...., V. Ex_a .cf-
tou que a igreja anulava ea.s~ntos, 
e isso com certo. tom qUe fo! reecbfdO ' 
per alguns com escândalo. · Pergun
to: de quantas ,nUlidades ou anula-· 
ções de casamento tem. V. Ex.&- notf

"6ia.2.." .• _::~_;"-~ .. 
o SR •. GÜARÀ.ê:CSIL~-'

Há pouco tempo, os jornais anuncia.
ram 2S6 anulàções em alidsmento .. 

á Sr. n-en&> Jotill - Em que pra
zo? 

O SR.- G'U.ARA.CI SlLVEIRA. -
No prai.ci do ·ano ecieS!.âstico, · cer.a.-
mente. - • 

. o Sr .. rr~o ·Jofili - Em todo o · 
mundo. Agora veja V. Ex. • q'll!llltas 

.. fomm as nulldfldes de casamento . pe
rante. õ Código CivU. ~ preciso ver 
!sto tudo . e não . trazer aqui para a 
tribuna. asse.verll.Ç6es dessa. ordem, co
mo se ·a igreja tivesse uma válVUla de 
escapação para- e. sua lei em anular 
=mentos. 

O SR. GUA.RACI SII..VEIBA -
Está no eon.o;enso. As nUlidades 'civis 
no Brasil sã.o. o divórcio dos podero
sos. 

· O Sr. !reMo Jojili - NAÓ está no 
conse~:» de-~.' E a prova· <1e 
que Iláo está; . encontram-se tios fa.-- · 
tos. v.· h'", que. traz à essa argu-. . . 
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mentos desta natureza, devie ter vin
do armado de estatísticas, porquê· a 
Assembléill. não aceita bem os areu-

, . ;. mentes. 

O SR. GU.ÁRACI SILVE!RA -
· Sr. Presklente~ há uma questão que 

tem. s-ervido :no Brasil de ·tabú. pa.n. 
evitar. o divórcio. ;;; a pr-oibiça.o reli

-:-giosa - alegam - contida no Evan
·gelbo. 
. Quero .provei.tar a oportunidade 

:para ler uma -página de um teólogo 
. católico-roma.nc, -Scavi.ni.. Diz êste 
autor: 

· In<llss.olubUida.de · do tna.trlinô
'nlo . - A: fórmula que resume e 
;sintetiza. a doutrina católica. sô
. tire ·o .:na.tr!xnônio é a seguinte: 
»m só com uma st e· pa!"a semP,.e. 

. Esta ioutrina é conforme ao di
reito natural <po.rque o amôr qu~ 
é- essenc.1al ao ,·casamento, nl!.o 
pode subsl$1r senão com '1 con
d)ção .de ser· perpétuo); • 

<Interrompendo a leitura) : . 
· Natal, Se'nhores. - o amor é 

·essencial ao casamento. E quando 
êle_ desaparece com o· a(lllltérto? 

· ':' O Sr. Luis Suéupira - Isso não foi 
.dito por Sca.vini. 

·. õ. SR •. GUARAOl . SII,.VEIRA - . 
. Eu providei!cla.rel para. que sejam 
õ.este.cados -- · os · · · meus comentários·. · 
<Continuando a lefture) : 

• • • e .ao direito·. divino--pos1t1vo 
(como se. deduz dos seguintes :u

·gMes da Sa~ad& Escritura:· s. 
Mateus, v. 31-32; XIX, .3-ll; .s. 
Marcos, X. 11-12; Sã.o Lucas, XVI. 
18; 1 t.d Cor., VIl, 10, 11, 39, etc.\. 
.Ml.rm:am, porém, ·certos autcres 
acatóllcos que Jesus Cristo per
Ulitiu a cllaso1uçãc. do ma:trimôll!o, . 
~o ·caso de adultério; ms.s o teó
logú D. Mlguel'·Sancbez refuta- · 
os, . do seguinte modo: e:àl C&l'ta, 
diri&idá · a Alexandre Dunuts ~-

. lho: "~ _cesea. ~ar-se, 

· lea el EVa.ngélio de Ss.n Ma.teo . 
: (cap. · XIX) y verá que Cristo, 
tratando ca.'balmente esta mlsma 
cuestión, CQ1it.esta:ldo a -los Ju&às 
que se la. hfl.bia.Íl propuesto, dice: 

· 1) que se Mo!sé.s permitló el di
vórcio a los JttcUOI!_ tué por ser 

ellps de duro córazõn; 2) q,ue,se-
. gun .lo estabeleckio por D1os, a! 

principio esto no !ué asi, 6 no .,e 
pe:nnitm el repudio; 3) que en vi:r
tud del matrimônio, los que se ca
san son dcs -m. uns. ca.rne, y que 
1'! que Diós Ullió no lo separe el 
hombre;. 4) (IUC es adultero •.a.n
to el que repudia a. su mUJer 
para. casarse con. otra, como el 
que se casa oon- una mujer repu
diadla. · Se és esto reprobar el di- . 
vatcio? Es pos!ble condenarlo en 

·términos más explicites · r con 
mayor claridad? Como pues se 
atl"eve Ud. a afirmar que Jesus no 
rechaza en. abSoluto el divórcio?" 

ApeSa.l", porém desta . reSJJOSta 
tão concludente, a verdade. é que 
os lugares de S. Mateus. V. 31 e 
32 e xrx. 9, pela fo= CXltno se 
. acham redigidos, oferecem wna 

· certa aificulda.de". 
(Interrompendo cr leitura> : 
Vêde Srs. Deputac!Q;, o próprto teO

logo Sca._vmt confessa. que a res ptJSta 
não remove as dificuldades. 
1 c;> ST. Magalhães Neto - Q1le pro-
va fsao?- · 

O SR. GQ'ARACI SILVEIRA -
V. Elt.a espere. 

Pro!;Segue Sca;vini: 

".Várias hipóteses têm sido for
muladas pelos teólogos parcl ex
pl.Jca.1: ~.cruelas pàla,vras .:io texto: 
-e:ccepta fornicationílf ca!LSa - nisi 
oõ !ornicatlonem;, sem, 'contudo, -

'- d~em de afirmar, ··. ,,nJl-n1m.o. 

mente, ciue não podia.· ter sido in
tenção de Jesús Crlstq permitir ó 
d:lvórcic, ainda mesmv no caso lie 
adultério; 

Clr.terrompeniúl a leitura) : 

v~de senhores! Visto que a Igreja 
proíbe o divórcio, Dão l!l'a. possivel 
que !esús o tivesse 'Permitido, ainda 
que () texto seja cla.rfsslmo I 
. (Contm-uaTu!o ~-leitura): 

aliás não term o Redentor con
traposto a sua. moral à mora.l 
gent!lica e _à morai judaica.; nem 
ha.ve.'ia rest1tuido ' Matrimônio 
à sua Íl.ntigl\ -pureu. e integridade. 
Esss.s ll1pótesés são · as segclntes: 
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l) as pala vra5 excePtc. forn.i
cationia causa, etc., :faràm pro

. velmente introduzidas · no têxto 
llíb!ioo pelos adepto.s, daquela. ~ 
cola que, no tempo de Cristo, sus
tentavam que. o matrimônio pode 
ser dissolVido, por motivo de 
a.dultérlo, pa.ra. · assim argumen
tarem com a. autoridade de Je
sús crlsto, em favor ·® sua. ~pi
niã.o. . Esta. hipótese deve ser 
rejéitada: • porque é gratuita.; ·e 
porque se opõe às regras da her
menêutica. bíblica.. 

(Interrompe a leitura) : 
Eis . as explicações forjadas e des

truidas pelos próprios teólogos ca. t6-
lico8. , .. ·. . 

CContim.uz.ndo a Ze1:tva) : .-
2) Nas passagens de S. Ma.teus 

_ Cv-31; XIX, 9) há uma. tradução 
infiel, provAvelmente devida. aos 
copistas; porq!le · tal exceção com 
certeza. que se não -devia. encon
trar no original; o que lá devia 

. -esta.r é o seguinte: pecará todo 
-a.quêle_ que repudi<:,r sua. mulher, 
ainda. mesmo no caso de e..du:l· 
térto. . Também esta. opini§.o de· 
vera ser rejeitada., :por emermar 
do.s vfclo.s da.. primeira.. . 

CinterromPfl7ido a leitura> : . 
l!: . ~ uma. explicaçã~ . fàÍsa. que 

se destrói. · 
<Ccmtínuando a Zeituru.) : 

· :n Qna.ndo Jesus crisio dlsse: 
todo . a.quêle . que repudiar :sua 
mulher e .ill!.Sa.r com outra., ·peca
rá, exceto no caso de adultério 

~..:. qUis tão sõmente a.!L"''Ila.r que 
Moisés . não permiti?- o repllc:!io, 
&cnAo no caso Ge adultério; P3Z'S.. 
desta. forma, dse ::.-aáo à eScola . 
de · Schs-niaJ. Po.."éln, depois de . 
assim ha.v~ interpretado a. lei, 
pera.nte. os Judeus, que o inter.;. · 
rogavam, deu . 80111 · <fisclpulo.s. 
qus.ndo se achou a. sós com êles, 
os .. p.re::eitos duma nova e ma.ls 
santa. lei, que inelu!a. a. ·mcllsõo- . 
Iubillda.de do vinculo conjugal. · 
Esta. hipótese é inde!ensável, pe-

. las raz6es segulritea: a) não é 
certo que a. pala.vrá. feodita;tem 

. '· 

.• . 
se deve entenll.er sõmente do 'cri· 
me .de ·adultério, · como queria 
SchamaJ; õ) Jeslls Cristo, cUrf-. 
gindo-se aos !ariseus, opõe a· 
sua moral e. moral dêles, como 
se deduz das p:Ua.vms: dico (W• -

tem TJob_ia; etc. 
(Interrompendo a leL."Url1.): · 
Ainda. a.Q.Ui o · teólogo . s.firma que 

Jesús deu o pensamento . !ii!le mcs. 
mo: Ego c.utem digo 1Xibis. :e: a. ter
ceira . ezplicaçã.o tentada. sem resul-
tado I· · 

. cqontintumdo a Zeltu.ru.) : . 

4) As pala.vr.as_- niaf torniCatw::. · 
nis causa não il.fetam o segundo 
inciso. do têxto, mas. reterem-se 
exclusivamente · a.o primeiro. '·O 
sentido é êste: Ninguém Po<lerã 
separar-se de 'Ua~Iíftal&, senão 
por . motivo de adultério; mas 
todo equêle que se sep= .de 
sua mÜlher, ainda. que seja. por 
motivo de !Ldultério, não poderâ 
ca..sa.r com outra.;' e a.cruêle que 
ousar casar com, a mulher repu.:. 
dia-da., ainda que o haja sido por 
~o -~e adultério, · serâ adlll
tero.. Não setrà.ts;--portantO, :da--
sepa.ração l1.tl mnculu:rr:z,, que B.feta. 

"> a essência ·mesma do. matri
mônio; mas apenas 'da aeparaç§.Õ · 
fU!. t1wrom, que não a!eta ·aquela. 

- esSência. Esta. oplnião é que deve 
ser admitida. e perfllhada, porque 
é á única. .que exp!'ime a. ver-
dade .. ' ' ~ 

.-o Sr.· Mort:ü Andrmk - PérmJ.ta. 
o nobre éolegt. :na.1s um aparte. Eu 
queria. pe!'gllnta.r apenas a. V. Ex. • 
se tem bem presente -o a.uditórlo pe- · . 
ra.nte <> qual está fezenô.o o seu dis
curso; Positivamente, esta. nâo é = a.ssembléia te~ca. Os B.rgu
men~ ~o16gicos de v; Ex.•, por 
mais respeitá.ve!.s que sejam,· n!o 
têm cabida neste l'ecinto. . . . 

O Sr. :Adroal4o Costa - Aceito a 
discussão mesmo nesse terreno, pa.ra 
mostrar que, em faCe · da. teclogta 
ca.tónca, a. lndissolubllida.de ~encontra 
apoio no Evlmgelllo. • • · 

o Sr. Lu.fs Sucu1/fra - No Ev.&n· 
gelho de S. Ma.teus. ' 
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o sr. Aà:roa!do costa - • . • no ca.- ·, 
pítulo 19 de S. Ma.t~u.s. 

·O Sr. Morai3 Andrade::- O orador 
está colocando Illlll a. questão. 

C:) sa.· au.ARAcr siLVEIRA -
Se colOco, isso é comlgo, meu nobre 

·colega. 
o Sr. Morai3 Andrade - Nenhum 

ãe nós, contrários a.o divórcio vin-' 
cuiar, trouxe,· até agora., pa..."'a a As• 
sembléia. aigum=tos teológicos, de 
:fé. Têm-se trazido argumentos ··so
cisJs; poJitJcas, ju.-tdJcas. v. Ex. •, 
·portanto, com a. su.a. exposição, este 
deslocalldo o problema., levando-o 
pera. utna situ.a.c;ão iDJu.st!ficável. 

Ó Sll.. GUARACI SILVEIRA -
· Lembro ·s.o nobre De!)utado que ja

mais Vim à frente da tribuna. adver
tir. aos colegas que citscuta.m <le mo<lo 

· cll!erente daquê!e _que lhes apraza.. 
Peço, !)Ois, que res~!tem a. min=ba 
atitude, como tenho respeitado as qe 
todos ,.·os colegas. Na 'Bra.sU o di
vórcio é uma questão religiosa e como 
ta.l deve ser encarada.. 

ó S'r. Adroaldo Costa - Respel:to 
a: a.tit~de de ·v; Ex." e, c0111o disse, 
aceito a· parada. mesmo no terr=o 
cia teologia, ps.ra. ·~til: o assunto. 

O SR. GUARACI SILVEIRA · -
Aprec!l> ime~ente a' '>titude do 
nobre ce>lega., que admiro pelo · seu 
esp!r!tc, er!stáo e pelas sus.s convic· 
ç5es · rel!giosa.s. 

O ~r. Adroaldo Co,-ta - Multo 
agradeetdo pela gentlleze.. de V. Ex. " 
para. comigo.· 

' -
O Em. GUARACI: SILVEIRA -

V. Ex. • se.õe que sou muito sincero 
neste sentimento. · 

O Sr. AdrOCõlào Costa - 1!: verda
de que eonfil:mo. 

d" Sr.. Anes Dia3 - Peço ao no-· 
nóbre orador que me :t>e-"''lllta 1lii1S. 
lnterrl.tpção. Este>t. de acôrd.o ce>m 
o nobre colega, Sr. Morais -Andrade, 
quando diz que r.ão estamos aqui 
ps.rs. dlscutil: teologi8.. O a.ssunto 
pode . ser _ abordadG sob todos os 

. J>()nto$ de $&, mas a Assemb.:§l& 
não tE$ tempo ne!ll competénc!s. para. 
:r~ a exegese . da Bfbllá.. Mas. 
como bem disse o nob:e · Deputa.4o 

Acfroaldo Costa, ~IJ~esmo nesse te."l'eno 
creio que o. orador está mal colocado. 
Os maiores teólogos protestantes, no 
momento, condenam essa interpreta
ção, baseados, até, no livre exame, de 
que· se .serve e> ilustre col~ga. 

.O SR. GUARACl SILVEIRA 
Agradeço o aperte de meu nobre co
lega Deputado Anes Dias. Isso é o 
bastante para que eu continue a fazer . 
a eltpos!ção dos conceitos do ilustre 
teólogo da. igreja. romana. 

o .ST. Anes Dias - Gladstone, que, 
como o orador dev~ saber,... · 

O SR. PRESIDENTE -·Atenção! 
.Está com a. palavra. o Sr. Guara.ci 
Silveira. 

o Sr. Anes ·'Dias - ••• era um 
gral:).de estudioso da. eltegese bibl!ca., 
com o bispo MiddletoWn., seu compa
nheiro de estudos, estabeleceram que 
essa. interpretação apresentada · pelo 
no~e orador está errada., ·pelo se
~te ... 

O SR. GU.ARACI SILVEIRA . .:... 
V. ~" permita: dei licença ao nobre 
colega. para um aparte, não para 1im 
disCurso. 

O Sr. Anes Dias - vou chegar ao 
têrlb.o. · E' que o. prezado colega. se ba
seia num texto duvidoso, quando . a 
res>)e!to l;lá textos clar!ss!mos, · e tôda 
vez, preO-.itua a boa he=enêutl.ca, 
que há texôos duvidosos e textos cla
ros, deve-se segu!r êstes últimos. 

O SR. . GUARACI SILVEIR-~ - · 
O Uustre Deputado, que me honra. 
COII:t~ (; SeU aparte, poc!erá. depois 
ocupar a tribuna, e, então, oú.vil:el 
S. Ex." com todo o prazer. 

O Sr . .47les Dúzs - Perfeitamente. 
OuVI já, emetanto, todos os argu-

. mentos de v, Ex.", e qúero, agora, d!
zer~lhe.que os textos de São Marcos e 
Sã() Lucas, como não deve ignorar, aa. 
qua.Uds.de · de pmitor protestante, são 
mUlto claros. 

O 'SR. Gl7A&!CI SILVE7RA -. 
Vou cltá.-los, mas V. Ex." está a. im· 
P~c!ir-me· !lUe o faça. · ' 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soa!' 
os tr.npa.nos> - Atenção- I · · 

O SR. Gll'.ARJ\.CI SILVEIRA -
· B3.1;e!o-me em São Mateus porque éle 
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escrev.eu ps.rn. os judeus e 'foi entre os muito interessante. Não vou ler os 
judeus que exfst!a a questão dirim!da. veus têrmos, mas tr.itta-se de home~ 
por JeS'Cs. . que registrou a !Irma e mzndou-m.! 

ouçamos a interpretação que dâ ·o (exibindo) éste documento. 
tl!ólogo Scavini. E>a.ra defende::- a sua o Sr. Ferreira ae Sousa. __, o regls-
posição a respeito do ponte em ap:rê- tro da firm~ não é o da . idez;ttidade 
ço, diZ êle: • A:! palavras nlst fornfcc.- . nem da. idoneidade. do indviduo. 
t!cmi:l referem-se exclual.v~Unente ao o SR. GUARACI SILVEI::R4 -
primeJro 1ncl3o do texto.'' Pai d·: famflla, ficou com 7 filhos, se-

. Por esta. e:tegese o homem s6 pode l;lal'e.do da mulher por motl:vo .Cie adul· 
abandonar a mulb"r por causa d3 tér!o da parte desti •. Trouxe então tJ.' . 
aclwtério, mas sem poder caaa.r-se com mãe· dêle para a sua . companhia, a 
outra.. · fim de cuidar de.s crianças. ·Morreu-
. Falha o argumonto tcolOslco porque do a genitora, viu-se s6 em casa. com 

a· Igreja Cat61:ca pmnltG. separação. ~ filhos, prec:iSa.ndo. de !j.}gUêm que 
ou .desqUite ~:~or mwltili W'.itros mot1- dêle$ tratasse. Ai:Tai!Ja uma senhora. 
vos. Isso nAo se duta M JcsW! so. o mas, ao :fim de algum temp;, - e 
permitisse por adult6r!o. êle quem o confessa. - vivia marital· 

Para mcstrnr que é contrn as re- mente· com a referida senhora.' 
grss da hcrmcnOutlt.:ll O.llltl exegese do Diz-me, então, na. carta em a~: ·· 
te_;to c1nrel uma orsoll.o. nos m-esmos .· enquanto hoÍirims~de minha terra, _; . 
têrmos, parA ,., ttnlr, IC! poss1vel, a · cuJos nome.S cita. - vao · contrair no- .. 
mesma cleduoAo. -yas nupc!á.s no Ut'llguai e · voltam · 

O texto t!: - "AQ:IJSie que abando1.. para s mtnha · ·cidade, recebendo o · 
nar sua mulbar, a. n!o ;er por adUl· contôi-to · das em1zad':s das ram!Jla'3, 
térlo, e· ca.sar ~om outrc., comete ·adUl· vivo ·como :una.n<::ebado .porque .nê.o · 
·téno." tenho dinheiro para ca.se.r no Uruguai . 

o $1mlle nua vou dar é o següinte: e a lel não me fa.culta casar em me;, 
- "Quem 111a de arma· de fogo, a pais; . _ , 
D.lio ser em legitima defeSB, e atira sO· -·o-.sr~-...Ferreir" ãe. Sousa ·;,__ Nossa. . 

. . bre alguém, deve ser condenado," . · lei is.mbélD"-:iião · 1'éconliece ,_êsses ·.:a.-· 
· Se a permluac da II!!Pe.re.ção de sa.lllentos .efetu11dos no Ul"agaii -ãs.;:,p;; 

retere, apenam, ao prune!ro. inc!so,- o dlnlleiro zzão .daria solução no caso. 
diante desta. ora.c;a.o alr:1Ue, que vai ser · o: SR. GU.ARACI sn.VEIRA. -
Uda depolll paloa meus colegas no Mas a sociedade 0 estâ. ·reconhecendo. 
"Diário d~ Alslomt:16ia.", uma· Wl1ca . o Sr •. A.droaldJo da Co8ttJ-~-
c:onclus!o ao podu1a tlrar: s6 é ~.r- to .e; êsses casamP.ntos de braslle!l:os 
llllti4o o WIO de arm:! foro em ·1egJ- no urugua~, él~ sãa radicalmente 
tlml!. deteu .. tr.U acm ll.tlral' •. Retere- in-existentes, moperànt~s. em face lia 
se apeiUU ao primeiro !.act=o do tex- lei· brtÍidleira.. ·· · 

to o 'sr. tmetru ct. SCUIII _ 0 llol'gU· o sr. Plínio 7'ou!'1nho. - Isso nós 
sa.ll..mos. 

menta ;~rova c1o m&ls. . o Sr. Adroa& Coatí!. - lias 
O BR, C'CA!tAO: E!U..VEIB.A ·- VV. Exs.s. invOcam êsses casamentos 

Peço BGII O.núiJOI ijCIII coatrontetn de·/ reànzados no Uruguai, quando os mes· 
potE u c!U&D prOJ:)OIIQ6ca. Está provaa;, mos sso inexistentes perante o dlrel-
que a. oxtiOICI da tl!xto, nio corres- to braS:leiro, po:rqué o que regula a 
pondo ~ roal!dacte <101 t6rmos. , - capacidade .ctv!L é a lei lla.Cional.. mo 

A;:ora, aenhDHI, quere levar o caso pod-eliam.<ls aca:ta.r no · · Brasil êsses 
para o ~do pritk!D. . ' casamentos por .serem mani!estamen-

0 Sr. letretra ele Saucz- Quando te contl"'-""os à. ·ordem pública e ao:; 
o trouxl!r pAra o •oc:J.tl, então, ·.~ dis· bot!s castumes, v.fsto termas a erga-

6 
cusdo aart. mala lntoreuante. nlzaçã.o eis. ~amfUa. brasileira 'oasee.~ 

O SR. Q'CARAOI SII.V'll!IRA - na indissolubilidade do V'.nculo !Ílal:;!· 
Recel:d, do ft!o Orando c1o SUl, ca.r-!1- mon1a.1. 

--
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o- SR. .. GUARACI SILVEIRA -
::s• o derivativo que o povo esr;.l pro
curando para .resolver a. questão ci"laà<~o 

· pela· n~gação do divórcio em nosse le- · ' 
' · gtslatura. 

O Sr. Adroaldo Costa - E' a pre
tensa capa legal que a sociedade pro
cura pa.ra essa imoralidade. 

O Sr. Ferreira de Sousa - A socie
dade, não; o individuo. 

O Sr. Magalhães Neto '- Os de
r1V&tlvoo têm função social impar-
tant!s3lma. . 

O SR. GUARACl SILVEIRA: -
nevem ser toLerados e respeltaÁ:los, 
entio •. 
- O Sr. Cw~ Rets·- Na Iegi.slaçãÓ
brs:s.Ue!ra, .nã.o hé. contra.to algum 
que Possa substttuir ó r..ontr.ato do 
casamrixt';;o, que · é sui generiS e . so
lene. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Nã;o hA quem não conheça em São 
P&u1o, e talvez oo· Brasil, o notável 

. j1ll"iscollsulto que é Plinio Barreto . 
. Na seção do qEstado de São Pau

. lo" -· Vida Forense, escreveu êle, 
eiii. 3 de d~mbro do ano p• ssado; 

·· · · alguma, coiSa ~ôbre o divórcio, que . 
quero trazer ao conhecilnento da As- . · 
sembléia: Reconhece nesse !llrtigo, 

, .que a Constituinte estã · pr«:urando 
mtellgentem~nte resolvei a qlléstão 
ela famflla. -Louva o govêm<1' da. Itâ
Ua, q~ esté. fazendo c; mesmo na- ~ 

(!uele p&is. . . 

~. p~, o illlStre escritor 
patrfc!o: . . . 

"C'..o;nentande>, faz a.IgunÍ tem:• 
])0, eatatisttcas runericana.s que 

. c!enuneia.va.m o decréscimo &>s 
di~os •. ms.ni!!d~ a espe
rença de que llAo . tardasse a 
aoentuar:-se. em todo o munde>, 
& .rea.ç§.o contra os · maus cos
tumes q~ se introduz!lmm, de
pp!s c!& guerra, na vida !a.mi
liar. E&sa. espeiança. nã.o · foi 
tTailia. Em vários. :pa.ises, a rea
ção nesse sentido. jé. é- intensa 
e, em alguns, até violenta.. A 
Itã.lla foi a Jli'imeirà- nação que 
tom<>u :posição definida. · em· face 
dêsse · grave problema. o nosso 
desamor ao fasclsm:o, 'critm'ào · 

do seu caráter despót!oo, nãO nos 
impede . de reconhecer que, em · 
relação à· famllia, êle tem feito 
~br.e. salutar.. Por tôda.s .a.s ma
nelra.s, o govêrno itali!Ulo vem 
prooumnd<> consolidar a famllia. 
e fomentar . o seu desenvolvi
men.to. Ainda há. pouco, no dia 
30 de · outubro, houve, na Itália, 
uma f~ta: a q,ue chan:.arrun "A 
.festa das núpcias", que diz bem 
alto da ação benéfica. do fas
cismo em defesa da !a.milia. 

Naquele dia,. efetuaram-se, na 
ltâli.a., sob . os auspícios do go
vêrno, 2. aoa c~amentos. Os ca
sais pertenciam a tôdas as clas
ses,. desde . as operárias . até as 
ai'istocrá;ticas, passando pelas in-

. termediárias, e, em. todos cs ca
samentos, representantes do go
vêrno e do .fascismo assistiram à 
cerimônia religiosa. Em Roma, 
!êz-se uma Cerimônia só, ca.sam- · 

· do-se de uma vez na igreja de 
. S:mta. 'Maria. dos An~os. 837 pa
. res. Cada éa.sal recebeu um pre-

sente de Mussolin1: · o seu re- , 
trato com autógrafo, Uma. nota. 
de 500 liras e uma. apólice de 
seguro ccrm os seis primeiros 
prêmios pagos. A tarde, os novos 
ca.sa.is foram recebidos pelo papa, 
o qual lhes fêz um d\scurso e 
]h~ d«>u vârias medalhas. 

A importância social dêsse 
IICOntecimento não pode escapar 
a.os que, cheioS d-a inquietações, 

· Mompanham o trabalho de ce>r
. • rupção dl!.l:; ; velhas instituições 
• sõnré as quais repousam os ali-

cerces- da civilização: cristã., que 
. é m.a.is perfeita, até hoje, ~pa
recida stll:xrt! a terra. :s:sse Mon

. tecimen;to abre ne>vos ha:r!zontel: 
na . d.il'eçâ<1 da moml!dade. Faz 
aere<lita.r, · mesmo, que esta.mo,s _ 
próx:!mos de retomar o caminho 
do· bon:i .senso em d~11.Ilda do 
equllibrio · perdi-do; Se a família 
_rea.dquirir, em tôda a parte, a~ 

solidez que o fura.cão das ideo- -. 
, logis.s extremistas 1M tirou, te· 

rem<>S rocha. onde, para. bene
fk!o geral, se quebre a. vaga de 
maluq'Uice que passa. sôbre o . 
mundo. Ta.Iva não precise viver-
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muito quem tiver a fortuna dtl 
ver encenado o reino do l.m· 
pudor· e do · a,.trevimen,to. Se o 
exemplo da ·lltális.. vi.ngar, e tudo 
:rsz crer que vmgarã, o desprêZO 
oo cssamento, que é um dos 
· t...-aças de elegâncta. contemporâ
nea, sairá da moda. Nií.o mUito 
·longe este.rá o dia em que ··dei· 
xs:râ de ser doe bom tom troca:r 
de côn.í~. como de vestuârio, 
â. medida que as estações se su
cedem. Para breve ·será a épocs 
em que se nií.o considere. mais 
suprema. distln~ a. a'USêncla. de 
A;õdas as cUstJnções. 

o mesmo esPirtto de def1!58 
social; revela.do pelo fascismo ns 
proteção ds. famma, e:Iicontra.~. 

!ellzm.eDte, 110 . cmteprojeto ~ 
constítu'ição que a constituinte 
Brasileira 11ai e:cami?laT. Encon
tra-se; até, com. excesso. Pr:YT
que o d.éteito . prinCipal ão an-
• tepro;eto nessa parte, é a. ~ 
.n-.asia ~ cautelas. Ora, · tudo 
que é e=fleratlo, ainda = 
que se trate de cautelas, cos~ 
~ma ser nccivo. Quem, de mMo 
das correntes de ar, calajeta 
tM.as IZ8 /ri1t.ChiZ8 · das' Portas e 
ia-nelas; correo o perigo de morrer 
a.S!fz!ado. . 

QL-e á. Oonstit'if~· cerque · a 
fa.milla. de garan sólicl.as;· é 
mais que .razoável: é· l:tldispen- · 
sii.vel. Convém que todos saibam 
que a femf)la é 1)3.'"'8 a nação 

· bmsllelra · üma. instituição: sa· 
grada. E' ú-til·. que não ha.ja a 

_menor. dúvi:la de que, na. es
trutura. soc!.al do ·. ;Brasn. · a !a· 

· mflia.· entra como elemento !un· 
ds.mente.l. Parece-lWS, · todt>."rl.a, 
que a ~ão da fa.milia 

- deve ser eonfia:da à .lei Ol.'cl.l.ná.
ria.. As condiÇÕeS de vida não 
cessam de mud411:' e a .fa.IÍ:Iíl1a. 
sofre, tm.tUt'lÍilme:tte, <:. .in1luê;Dc1a 
das. SlUIS ml.l'taÇões. A organizs.
ção ' ~ instltuto preCisa ser · 
atribuida. a . um pod:er a. quem 
seja tâcU a~d..or aos reci&mos 

. da. . vidÍI.. Ora., . essa. !aclliodade 
eneontra-se. "ma.is nas sasembl.é!ss 
o~· que nas Co:nstitulntes. 
trm ~plo l:~Mbarã pa.m ®--

m~lo. Ai está a ccmbu
ren,te questão do divórcio. Tudo 
pode sesr sustentado tanto a te..
vor como contra. o d!vó.rd.o In
tegral. Nem aos partidários dês
se princípio faltam argumentos 

·para pl:"eeon\zá.-lo, nem a.os seus 
· .. aliversá.rios escasselam razões 

par.a combatê-lo .. De lado a. lado, 
há muJ.to <!Ue dizer. O :problema 
não cotnpor:ta, co:nsegu!.n<temente, 
solução ra.dical. Tem-se que 
· procura.r um terreno de eonc1-
. lla.ção e transação. · O :mdica- , 
l!smo, quer de um lado quer de 
·Oll!"..ro serã caJamftoso. · E' ne
éessário. que • se cleSCubra algu.ma 
COisa. qtw proteja a tamflia sem 
:Mcri:/iCO:r ínf;ífl71'.ente IZ8 11ftímas 
das ún.iões ã.es.gr~.- Se o 
problema tem um aspecto social, 
não dei:r:a, também, ãe ter outTo 
indivídUU.Z, que, tanto rr.u.r.-nto o 
prime!ro,. merece atenção. sé " ·· . 
sociedaiie é. i~ 1UZ "és
tabilida4e da tam.Uia, nliD. Póde 
ser· indiferente aa so/rl1nen.txJ ciD8 · 
~ membros. A Sa-bedoria. ms.n.
<iã- (fü:e: "-se-· procure, !I', .. conciliar 
esses lnterêsses . opostõs: . -- .Ma;s-'-
será possível a. cohdlia,ção? Su-' 

· pomos que sim. o qÚe llã de 
penUcioso no divàrcfo .integral é 
o air(7UX&mento ·do &éntl.mento 
fs.miliarr pela !acllldade em se 
libertarem os cOn.1uges doS . .11\ÇOS · 
que os prendem, transf<>rms.n.do 
o casamento em uma estil.ç!iD. de 
pa.ss-a.o;em; eni v·ê.z de ·ser; 
como deve, uma estação ·tenni-
nal - em uma simples pooilsads.· li e 
caminho, em· vez de ser o têrmo 
da v:lagll!;l. Ora, êsse ma.1 pode 
ser eVitf.dÕ. Várias maneiras de 
evitá-lo têm sido sugertdis. ·uma 
delas, ainda cntE:m lembrada 

· nesta !ól.'lm, em tra:oo'th.o do Ins- · 
títuto ãa Ordem dos ArloogQáos ile 
São Paulo, parece· .satisfazer ple
namente a êsse objetivo. :S a. que 
propõe o dlvórcfo .Integral com a 
condição .de 2e ~ ac:; cônjuge 
culpado ·o direito. de· oonvolar 
novas núpcias .. Com essa restrl
çáo, os aventureiros do :ma.trimO,. 
nio, os doentes de nomadismo con
jugal, que são os maiores lnlxn!gos 

. / 
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' 
da fa.mflla., não poderão exerc~r 

a sua. ati'l'idade maléfica.. Terão 
que se contentar com Uill só di~ 

vórcio. Basta.tâ. essa perpectiva 
p:mJ. que o divórcio -se dispa de 
_encanto aos o~os dos que o ns.~ 
moram. O que nuús ·seduz nele, 
geral:mente,· é a possibilidade de
novo es.samento. Fecha.da essa. 
porta de sedução, desaparece o 

.perigo que êle oferece. As mad~ 
posas e os morcêgos do amor tn
constante :fica.rão de asas. cortadas. 
Acalmar~se-ão. E a famfl!a nada 
so!rem. 'l'odoo lucrarão.. o es~ 
câ.ndalo dos divórcios tr1Inestrais 
·cessará e não mais padecerá, = 
tristeza dos matriDlônios vitalício>. 
acorrentado á 41lndignidade ·ou à 
tirania do outro, o · cônjuge. s.eaí. 
culpa.. o interêsse .coletivo har~ 
monizar-se-á com o individuaL 

Mas· isto, insistimos.,. é assunto
àe: lei ordináriá e ·não de lei con.~
titucfona~. CO'IZ8tituição, que tudo 
quer resol'!1e1', r1caba emba.ralho:ndo 
tu4o. Tenham -tento os nossus 
comtituintes. Não ·misturemos bu
gathos da8 leis ordinárias com tJS 

.. allws àa Constituição. A prfmeira 
coragem que de?Jem ter - ãêp.:ns 
de tamiliarlzados com as .tempes-

. taães oratifriiis-:.:.... é a: de sé· entre-' 
garem ao . tra:ballw, ingrato, mas 
essencial, de separa:r,.no antepro
jeto, o trf.go cons-titUc'.onaz ao 
1oio orctmãrio. S6 então, conclUI- · 
do êsse traba.!ho, se metam a pre
parar o pão com qt..>e o Bras!!, a.n
sloso e trêmulo, espera. matar a 
fome de organização jurldica., que 
o:devora." · 

O que ~11Uio Barreto preceitus ~~.qJli_ 

é o .. divórcio-remMio, é o divõrcioqu~ 
·venha. impedir o COnjuge de mata.r a 
espOsa, para se casar-com Ól&ra pe. 
rante a lei e perante a. Igreja... 

O Sr. Lufs Sucupira - Nos paiçi!S 
, onde existe o divórcio t&mbém. ocor:re 
o Wi:orlcídio. · -

O SR. GUARACI SILVEIRA -·o 
divórcio é reclamado como direito -da 
mulher abandonada pelo marido e cpJe 
não tenha. as fOrÇas do Cr:lstianismc 
verdadeiro para reslst1r à ten~-da. 
natureza. enfêrma. ll: de justiça que 

lhe demos um luga.r na sociedade ~ru 
vez de atirá-la a =ncebia ou à pros
tituição. ll: um direitc sagrado que re
clamo. Ou isso ou então terá de vi
ver com um homem imundo de vida, 
depravado de costumes, familiar d".>. 

. bo!'déls, às vêzes maculando a suá 
:saúde e transmitindo enfermidades a 
seus filhos, ou ainda entregar-se à 
prost!tJlição ou à man.::ebia, se não c.'
ver fôrças para. resistir à tentaA;l1o aa. 
natureza decaída, fôrças que faltam, 
infelizmente, a muitos homens e mu-
lheres nessas condiçõeS. -

O Sr. Adroaldo Costa- O Sr. ?lt
nio Bài:reto propõe uma solução para 
o caso em que haja um cônjuge ino
cente e outro culpado. EU pediria. a 
V. Ex." solução para o caso em qu~ 
os dois cônjuges sejam culpados: 

O SP..; GU.AR.ACI SILVEIRA -
Quando os dois côiljÜges· sr.o culpa
dos, trata-se de dua.s pessoas pelas· 
quais a sociedade não precisa mais 
zelar. O inocente -tem direito à pro
teção da. . rei. Qu:anto a.o cu]9a.do 
a lei só pode !nteressar-S.Il em ·facoo 
das conseqüência.s sOCla.is. ' . 

O Sr. Adroaldo Costa - O motivo 
· ·do divórCio é impedir o amanceb~

mento. O remédio de V. Ex." · não o 
impede, porque, uma vez concedido o 
divórcio, cada um vai para. seu lado 
amancebar-se. 

O SR. GUARACI sn.VEIRA- O 
motivo pril:oár!.o é êsse, em favor d.os 
inoceúte::s. àue proc.urarão novo casa-
menta; • - · · 

O ST. AdTOClão Costa - Então, 
chegamos á última conclusão: o amo:: 
livre-.· · 

O SR. -GUAR.ACI SILVEIRA -
V. Ex." estã deduzindo ma.!. A pró

_prla igreja de· V. Ex.0 exige o amor 
como cpndic;ão do casamento, segundo 
ll em Scsvini a esta ilustre Asse!r.
bl.éia.. Existindo adultério permanecerá 
porventura o amõr? 

Lembre-se ci nobre Deputado de que 
São Paulo disSe que o casamento é 
o símbolo da união mística que ~ 
entl'e Cristo e a igreja, e onde não 
existe amOr não existe essa. UIIiio mís
tica.. 
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O Sr. Acír Medeiros- v. Ex.B per-
mite 1l!Il aparte? ' 

O SR. GU.~CI SILVEIRA -
Pois não. . 

o Sr. Acir Medeiros - Fui mal in
. terpretadQ, de modo que vou· lêr a 
transcrição da Bíblia a. respeito do 
que disse há pouco. 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
Peço a V.- Ex.a que desista de lêr. 
Já se! que v. Ex.a·roi ma.l compi-een-
dído. . 
. O Sr. Àcir Medeiros - Não posso 
ficar infamado por ter citado um fato 
histórico. ;I;; essa a verdade. Não le-. 
vante! aqui calúnia alguma: A Bíb!!'l. 
diz, realmente, aquilo que ·afirme!. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Depois conversare!· com V. Ex." •.. 
<Risos.) Estamos, po;r· agora, .em as-· 
sunto di!erente~ 

O Sr. Acir Medeiros - Então, ·sai"ba 
a Casa que trago documentação a pro
pósito do que disse. Os-gritos que aqut 
se fiZeram ouvir não expressam," por
tanto, coisa a~. 

O SR. GUAR.ACI SILVEIRA -
Voltando, Sr. Presidente,· ao assunto 
em questão, quero reclamá.r da Assem
bléia os direitos - de uns poucos, é 
verdade - mas que são direitos e di
reitos que devem ser encamdós sli.. 
branceíramente pela Const!tumte. 

O Sr. Valdemar R&.kdal - Por ci
ma. da ;Bíblla se encaram sobranceira:.. 
mente os !nterêsses do: povo. Dentro 
da Bíblia, não, porque serve par:l. 
todos os_ gostos. 

O . SR. GUAR.ACI SILVEiRA - . 
um caso dolc;roso para os verdadeiro'l 
cristãos. Sabemos que_ o apóstolo."'Sâo 
Pauio preceituou o casamento como 
remédio para as ne::ess!dades -da na
tureza deca!da. Aquêles que nfi.o se 
podem conter, ·'casem-se. E os discf-
. pulos de Cristo, obedientes ao preceito 
apostólico, quando sentem que-ll.ão po
dem manter a = pureza. varonil, 
apelam imediatamente para o remédio 
aconsell:lado. pela :galavra diVina. 

Noutro texto ci apóstolo São Palllo 
profbe que os cristãos tenham con-
taeto com meretrizes. · 

• Pois bem, SeDhores: quando = ver
dadeiro cristão é ferido por essa ad
ve.,'"Sidade - homein ou mulher - .e 
se deve separar para não viver · com 
o cônjuge que não sabe manter a fi
delidade · ma.trimonillJ, que não sabe 
respeitar seu lar, que ·não sabe pre
zar_. a promessa feita diante de Deus, 

. da· igreja à que pertence e da socieda
de, essa· pessoa, querendo servir a. Deus, 
fica numa situação terrfvel: não pod~ 
casar-se mais porque, contra o tex'".o 
expresso em São li/Cateus, está. proi

bido pela lei civil; ·nem pode- viver 
com cônjuge imundo porque pela. re
ligião isso lhe é vedado. 

·o Sr. Carlos Reis - v. Ex." tocou 
num ponto muito .melindroso: .a in
fidelid!Íde conjugal por parte dCI ho
mem. 

O SR. G-o:._ARACI SILVEIRA -
Porque não são-cristãos :Os verda
deiros cristãos reslStem às tentações. 

O gr. Adroaldo C~ta- Muito bem. 
São êss~ os pt:mcfp1os qUI! a sociedade 
de hoje precisa praticar~ 

" O SPI.. GUARACI SILVEIRA -,-
Agora, Senhores,_ falo em :fa.vor dês- . 
ses que _querem obedecer a.Deus e não 
·o~-pcdem .:fazer, _porque a J.ei civil não -
lhes faculta o réméílio. •-

-.·~······-

Sr. Presidente, que . faí-ão êsses po
bres homens, impedidos, ·de um lado, 
pela religião, e de outro, pelo poder 
civil? Alegam qUJe Jesus a!lrmou: 
• Aos que Deus ajuntou não ·os separe 
o homem" e isso é verdade. Mas qt,an
do !oi o demônio das paixões, o inte
rêsse e a. ambição que os unlu?.PoC1e
rfamos dlzex; que· foi Deus? 

Lembro· que essa questão el'a d~ 
tanta 1mpo.rtânc!a que os teólogos· áa 
época a. foram levar a Nosso Senhor 
Jesus Cristo. · 

B:a.via uma escola rab!nica que en
sinava que o . divórcio .pedia ser con
cedido por qualquer moti<o; h&Vla 
outra. que ensin2.va que o divórcio de
via ser permitido. excluslvamen~ em 
caso de adultério. · 

Foram as duas escolas, incorporadas, 
a Jesúli CristO, e entá(), diz o Evange
lista, pediram súa ~ a respeito 
para tentá-lo. "Tentsndo-o'-' ....: diz o 
pa<fre· Figueiredo: "pour Ie tenter" - · 
diz o abade Crampon: "per tenta.rlo". 
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diz o padre Marco Sale, e "tentantes 
eum". diz a Vulgata.. Friso bem êste 
ponto porque certa tradução diz 
experimentando-o. 
. E a· que era tentar a Jesils Crlsto? 
Era fazer com que Jesús Cristo se 
pronuncissse a favor de uma ou de 
outra escola. Se se pronunciasse . a 
favor_ da escola qlle preceituava o cU
vórcio só por s.dultério, tei:ia contra 
si à. opin1ão do grande teólogo .do 
tempo - Hillel, estimacUssim:o do po
va judeu, e se aconselhasse o divórcio 
por qualquer motivo, teria. contra a 

' op1nião de outro grande teólogo 
Shammai que, embora homem lras
civel e atrabll1ário, era o detentor da 
verdade. -

Pois bem': Jesús. decidiu a questão. 
dizendo - se alguém abandonar a 

··mulher, a não se por adultério, e ca
sar com. outra, comete adultério. In
terpretando essa passagem c!lncUda
mente é que .achamos ter Jesús CrU:
to feito exceção para. o caso de adul• 
térlo. Exceção justa. Assim, quem, 
sem motivo, abandonar a espOsa., ca
sando com outra, comete adultério. 

Forçar a. 1nte..'1lretação dêsse texto, 
como o fazem os teólogos citados por 
Scavin!, e êle mesmo, é acusar Nos
so Senhor de haver dado-ulÍia resposta 
sibillns., sem d1rl.m1r ·de Ve'lõ a. ques
tãà. 

Mas a interpretação verdadeira, di
tada pelas regrils da hermenêutica, 
não pode .ser posta em dúvida. 

O Sr. Adroaldo. Costa ·- Pormlta.
me V. Ex.a um apartP.. v. Ex." cUsse 
mUito bem que Nosso Senhor J~ 

- ·CriSto fôra interrogado porque o .oue
ria.m tentar. E quer aos pa.rtl:iános 
de Shammal, quer aos_de :a:mei, não 
responQ.eu, nem a uns, nem a outros. 
O que êle. disse foi que, a prlncip•.o não 
era assim; poiém que mais tarde, no 
tempo da lei mosaica, tinha sido per
mitido o repúdio "ad durltia.m cor.iis 
vestri "; "Por causa da. dureza de St>US 
corações." E,' então,. elevou o matn
mOnlo à altura· de um sacramento• 
V. Ex.• invocou São Paulo. Encon
tra-se em S. Paulo o fundamento da 
indlssolublllda.de, porque êle encarou 
o matrimônio - a união entre o ho
nle+ll e a mul!:er, - como a· união 

mística de Cristo com a. Igreja. Send., 
esta união incUssolúvel, o é também o 
matrimônio. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Se a Igreja se tornar adúltera. Cris
. to dela se . separará, como se separou 
Deus da Igreja judaica ttue crucificou 
Jesús érlstó I 

SÊ-o Paulo permite até o divórcio a 
vinculo, quando um cônjuge é infieL 
E a Igreja interpretou essa infidcll
dade como de religião, 

O Sr. Adroaldo Costa - A teologia 
católica explii:a mUito bem essa pas- · 
sagem de S. Paulo como privilégio 
pessoal do .Apóstolo, o chamado pr1V1-
légio pa.ulino, Dois pagãos casavam
se. Vindo o cristianismo, podia um 
dêles, que tivesse adotado a. nova re
ligião, abandonar o êõnjuge não con
vertido, caso houvesse perigo de perda 
da. fé. Foi por êsse nobre desejo de 
preservar a. fé que São Paulo criou 
aquela exceçl!.o. 

O SR. GUARACI STI.VF.a:RA ·
Pergunto a V. Ex." se na Igreja ca.
tólicll. permanece até hoje essa mes-
ma interpretação. · 

O Sr. ·Adroaldo Costa - Respondo 
que s!m. , 

o privilégio pa.ulino consiste numa 
exceção concedida. por · São Paulo á 
lei natural da in41sSolubllldade matn
monla.l e êle visa com essa exceção pro
teger a fé do cônjuge cristão que po
deria perlclita.r ante a intransigência 
do cônjuge pagão. :S: exceção á lei na
tural e . não é lei evangélica, porque 
o casamento por êle Visado foi con
cluido entre infiéis e, portanto, não é 
casamento. 

O p!'lvilégio foi concecUdo por Nosso 
Senhor Jesús crista em favor da re 
e foi promulgado pelo apóstolo São 
Paulo. 

· O SR. GUARACI SILVEIRA -
Queremos o privilégio do Apóstolo para 
os nossos dias, porque se a infldelida.
de doutr:lnárl.a;·é grave, a. infidelidade 
moral, do adultérlo, é muito mais gra
ve em face da religião lApoiados> . 
Queremos privilégio -dessa natureza e 
é de justiça que êle seja. dado. Não é 
justo que .o cônjuge cri.~ e fiel fi
que a.ma.íTa.do ao cOnjuge infiel e 
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_, 
adúltero, em perigo de perder a fé e 
a vida. 

Sr. Presidente, completei minhas· 
breves considerações sObre o divórcio. 
Outros colegas, ma!s ilustres, . homens 
que compuJ.saram livros de Direito nas 
Faculdades e ·nos seus escritórios, po
derão melhor encarar- a face . jurldica 
do assunto. 

Continuarei do meu ponto de vista, 
reclamand!Y um remédio para m!lhli.
res e milhares de ·mulheres do Bra-
sil.;. -
-o Sr. Acir Medeiros- Condenadas 

pe1a sociedade que ai está. - · 

- o SR. GUARACI SILVEIRA -
... que perderam o apoio moral de 
seus maridos, os quais se prostitui
raro, e que necessitam do amparo das 
nossas leis. 

O Sr. Arão Rebelo - v. Ex.a per
mite um aparte? No panorama brS.
sileiro, ao se debater a questão, cuido
que o divórcio não virá sanar êsse mal, 
porquanto- criará desigualdade- entre 
o ..homem· e a mulher: o homem 
terá, ainda, possibilidade de se casar; 
agora, neste mundo de preconceitos, 
não_ sei se a mulher p_oderá fazer '' 
mesmo... · 

O SR. GU.ARACI SILVEIRA -
.Jl: questão que ficará resolvida- para 
o futuro e não no· presente. Se houver 
divorciados, tal::l.bém haverá. m-.üheres 
divorciadas. 

Terminando, agradeço aos nobres 
colegas que me :;.partea=, ajud&ndo
me, assim, a levar adiante a d!sCÚS
são, e fico ansiosamente, á espera d~ 
ser elucidado por outros ilustres co:Cs
tltu!ntes. qUS!l.do ocuparem esta tri
buna. (Palmas. ·Muito bem; muito 
bem. O orador é cumprimentado.) 

ANEXO B 

. Vem> VENCIDO DO DEPtl'rAllO GUARAcm: 

-, 
SILVEIRA, SOsm: o DIVÓRCIO, NA- S'UBCO
llàssÃo DA F.wft.IA, EDUCAÇÃO E CllUtl'!tA.. 

Vim à Assembléia disposto a con
ceder. meu a:Polo ao casamento 1n41s· 
solúvel, tanto pelo _ fato de &-tar a. 
grande maioria. dos partidos compro
metida · em favor dêsse dispositivo, 
como pela esperança ·de · que essa 
maioria não leVi.ria o seu apêgo à_ 

indissolubilidade canôniCa. a.o ponto 
de negar, como de fato negou, a pro
teção jurídica, no s.ent!do patrimonial, 
à mulher brasileira que, forçada a.o 
desquite, fOsse impelida, pelos impe
rativos da natureza humana, à coabi
tação fora dos preceitos legais. 

Estava assim redigida a minha prO
posta de lei constitucional: "E proi-:
bidll e mancebia, ressalvado o caso da 
impossibllida-ae do casamento, desde 
que seja assegurada. à mulher coab1-
tante. e aos filhos os direitos" patrl-
monia.1s". . 

Negado o divórcio-remédio, q~e vi
ria assegurar à mulher ludibriada 
·uma possibilidade de constituir honra
damente um novo lar, não lhe . per
mitiram, ao _menos, que. a legislação 
civil velaSse pelo s~u patrimônio e as
segurasse a !egl.t!mldade de seus . fi
lhos, qllSndo força<~à, fistolàgbmlen
te, a uma união permitida em ,..todo.-; 
os países civilizados do mundo, mas 
que em nossa. terra teimam em consi-
derar prejudicial. · 

A proibição da mancebia forçaria 
milhares de casais, unidos apenas pe!p 
casame:r;to católico •. s. legitimar ciVil
mente ·a sua união. salVando ·a.sstin o 
~itõ- à.· sucessão de-~ dessas nos-

-sas pobres patr!cias ctij'õs·-m:andos;-
muitãs vêZes, delxam. o lar para ca-

-s:u-em-se civilmente oom outras mu-
lheres. . . 

Esbocei,- ao -mesmo tempo, que pó
-deriamos cc;risideral:' .,uin crime o 
abandono do cônj.uge, para no-vo ca
sament;i, quer se tratasse dos casadoo 
no civil que contrafa.m novas núpcia.s 
no religioso, quer se tratasse de casa
dos · no religioso q'.Ie convola.."5ee!l no
vas núpciss no civil. 

Na :rea.lidade, -não pode haVe:i." :naior 
crime do que essa tralçAo à boa fé 
das mulheres -bi'M1!ei.-.as, à sombra da 
proteção da nossa leg1slação, poxque 
muitos_leg!sladores entendem' CU!e essa 
provisão fere os direitos da Igreja ca
tólica; na liberdade que lhe assiste 

- de 1Sn,orar a ex!s"..!ncla do casamen
to civil, s.~dã. ~ue nti.o possa negar 
o perjúrio dos que, multas vêzes, ;n-e
:ned!Warnente, casail1 apenas no ci
vil pai-a conservar, de rese.'"Va, o ca-
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samentc religioso P&-a o caso em que 
o divórcio, em lugar do desquite, vi
ria. melhorar sua Situaçli.Õ. 

. ' 
Voltando agora à.· questão do d!vó:r

clo, devo a!innar que, ns. Subcoli1U
. são de Frunílla, Educação e Cultura, 
. venceu o pensamento católico da. 
maioria.. de seus. ilustres membros & 
exceção de seu nobre presidente, Se
nador Flá\"io Guilnarães, o qual, IIU\

:nifestando o mâxlinG- respeito ·pare. 
com a. Igreja. à qual pertence, colo
cou nos seus justos têrmos a órbita. 
do direito ca:nOiúeo e o ca:npo da. !S
g1slação constitucional. -

. -
Por maior que seja o meu respeito 

para com os nobres deputados · que 
representam na Subcomissão o pensa
mento canônico ·da Ig4"e.fa. Catól!ca., 
sou de opl:nlão que exorbitaram sobre
maneira.. Defenderam a 1ntlissolub'..l1-
dade do matrimônio alegando que J. 

casamento· é, na sua essênclS.,' um ato 
rel!gl.oso, competindo apenas à Igi:eJa 

regular a. sua constituição, negando 
ao casamento ciVIl qualquer valid&de 
perante o catollclsmo, a ponto de san
cionarem o direito que a Igreja se 
arroga. de casar . no relig!oso os ctua 
abandolJ.e.m suas esp&as, recebidas ao 
c!vfi, ainda que recoZ!lleçam 3 1nfàmta 

· desse procedimento: 

E.ltretanto, quando se pretende con
ceder, c! vilmente, em casos· especia!l~
smios, o novo casamento pela conve
sáo do desquite em divórcio, os re:n-~ 
se;o.tlultes do pensa.mento católico se· 
op6em, embo-ra. :reconheçam que a me
cuda já !oi a.dotB.<ia · por todos os povd 
civilizados do mundo; mesmo em -Por
tugal, cuja dedWagAo ao catol1cl.s.:nu · 
se reafirmp, cada dis, maiormente no 
atual regime; à margen. da democm • 
ela. 

Plrmado em cálculos 1nsuspelt;.Ja, 
surgidos na SUbenm1ssQo, não mais di> 
cem m11 pessoas, numa· c:úlade de dolS 
milhões, ass1ste à mJssa dominical 
Nem dez por cento das crianças dil 
~:ma grancte cidade são enviadas ~ 
catecismo. Mas não se veja nisso des
douro para a religião d<mlinante n·l 
pefs, pois.;:~ jâ o cUsse: Entrat pela 

1Jorta estreita porqu.e W.rga é a pOTta 
e espaçoso o caminho qu.e condu.z à 
perãtçáo e mu.itos são os que entram 
por êle. O que eu quero -a!irme;r é 
que, em vista. da irregUlaridade, cada 
vez mais disseminada pelo mundo, a 
religião não po<ie evitar ·a multiplica
ção dos desquites. Mil):lares de casais 
se separaram em nossa terra, cada 
ano, e, como conseqüência, outros 
roUbares de 1an::> re organizam à 
margem das nossas leis. Se somarmos 
a e5S2S uniões· naturais outro.s m.i
lhares de lares formados apenas pelo 
casamento religioso sem as · formali
_dades ciVis, teremos, dentro em pouco, 
em nossa. terra, maior núrilero de 
a.ma.ncebados do que de i?éssoas legi
timamente casadas, de acôrdo com 
as nossas leis. · 

Se a religião .houvesse impedido os 
desquites, não haveria razão para. q'J.e 
se solicitasse ao legislador constitucio
r.al a conversão do desquite em dl

.· vórcio. Se ela não teve poder pa:a 
!<:zé-lo, não deve impedir que a le-
gislação civil conceda direitos é.qu ~-
4es que, ·à margem... da. religião, pro
Vllra.m que só existe um casmnEiu.:? 
ver®.deiramente .ind1ssolúvei, quer '·· 
realizado perante a ig:rejã, quer :-ea.. 
bado perante as autoridades ciVis: 
aquêle em que as nubentes possuem 
éofinidades morais. 

Como cristão evangélico só a.dlntto 
wna hipótese para o divórdo: ;~ · 
adultério. E assim· mesmo com per
mlssâo de c~tSamento apella.S para o 
cônjuge inocente, baseado IU!.S pa..o
vras de Nosso· Senhor Jesús Cristo, 
<;ue em resposta aos Judeus que lhe 
.pergUntaram se era llcito abandon~ 
a mulh~r por qualquer cousa, respoo. 
deu:' "QU&lquer que abandonar sua 
mulher, a não ser por adultério, e 
Cd5at cem outra, comete adultério". 
:Mateus, 19-3 e_ 9. E' evidente, num:~ 
interpretação cândida que J~ús per- . 
nútiU divórcio e · novo casamento nc, 
caso de infideÍidade conjugal. 

Entretanto, meu de'ler de ·légisia
aor :zão é impor aos que não se :iu· 
bordlnam aos preceitos religiosoe as 
c!ete..--minações·da Igreja. Esta só pode 
e c1eW ieg!slar .pa,re os seUs fiéis. A 
zr.e.io:r mancha. que pesa sôbre os di· 
':ersOS. -ra.mos do Crlst!imismo !o! a 
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:permissão que tiveram as igrejas de 
te ímiscuirem na legislação civil, .m-

. :pondci aos não religiosos penalidades, 
cxamins.ndo _ seus pretens()S crimes, ·e 
relaxando-os ao· braço civil para serea~ 
nuseràvelmente queimados, .como Mon
t!c'Ceu a Miguel Serveto. vitima d~ 

, :;;tlméircs protestantes, e ao santo em. 
.. de Savcnarola, vitima dos ca-tólico«. 

para cita.:Í' apenas dois, chefiando c 
grupo dantesco dos mã...'"tires dêss~ 

eTI'ado principie religioso. 
Legisle a Igreja para os cri~tãos e 

deixe que os legisladores constituin-· 
tes resolvam· os casos de desquite e 
divórcio onde as igrejas, tanto protes
tantes, nos outros paises, como as ca
tólicas. a-qui e algures, falharam · não 
por incapa-cidade moral, mas • pelo 
fato de que a.relig!§o não é impo5ta 
por Deus a . ninguém, submetendo-se 
a ela apenas os que o desejam. 

Eis as razões pelas quais votei con
tra a indissolu'oilldade ·do matrimô
nio, expressão ~às!a. e, conforme a 
CCDlprovaçãc dos ·fatos, sem corres
ponder à realidade. Todos os argu-

_,. mentos ap~sentados pelos represen:.. 
tantes do pénsamentos c<~tóllco na 

'Subcomissão provam delll8.1e: por 
êsses argumentos tanto deveria ser 
banido da · Constituição o · divórcio 
como também o desquite, pois as con
seqüências de desqUite são piores do 
que as do divórcio, atirando milhares 
de mulheres à mancebia, e :inultipli
csndo no Brasil as crianças que arras-· 
tarão pela vida a fora o :errete da 
ilegitimidade. 

Jt. que se reputa. iD:).posslvel a. con
denação do desqUite, porque manter 

1lmll. expressão !al!a"· na Constituição. 
vis'"..o q1;e a chamada mdlssolubilldade 
não passa de inverdade I E se o des
quite se multlplics., porque iremils 

. ll;'oandonar, sem lilrllitos; e forçs.dns à. 
m,ancebia, pelos imperativos da naw:
reza humana. mfihares de pobres mu
lheres .. braSU~1ras; dignas do amparo . 
de nossas leis I SOmente para l!e !tngir 
que a religi!!.o tem poder sObre os bra
sileiros, quando a multiplicação dos 
désquites gritantemente está provan
do C COlltráriO? 

Todo o Brasll culÍ9 e sensato espe
nr. que essa matéria seja solu::1ona4a. 

com justiça e eqüidade, ainda que o 
direito. canônicó de tOdas ·as religiões, 
inclusive o ,da mlnba, tenha que ·ser 
:põsto à maigem; porque a Assembléia 
Constituinte deve legislar para todcs 
os homens, e nâo somente para. os que 
têm convicções. religiosas. 

Sala das Sessões. 28 de março de · 
1946. - Guaracu Silveira.. · 

O SR. PREsiDENTE- Tem 2. pa
lavra o Senhor Raul Pila, primeiro 
era-der inscrtto. 

O f:IR,. RAUL PILO (lt o segtdnte 
. discurso> - Sr. Presidente; Srs. ·Re

presentantes - Tenho evitado, até 
agora, ocupar-me, nesta Assemblêia 
com casos de política local. Não é que 
êles não mereçam, muitas vezes, êste 
grande auditório, onde ·se deuatem llS 
Iilais altos interêssés na.cionâ!S: enten
.dem êles, não raro, com os fundamen
tais direitos dos clda.d~os, oc!ll as suzs 
prerrogativ~ mais sagradas. Por isto. 
.o que é municipal, ou estadual pode 

· ser também eminentemente nacional 
· Não foi. portanto, a mediocrida-de dês

tes t,émas o que me tem Impedido -de 
os~· Foi, siin, o desejo de 
não perturbãr-o·-ãlnbiente, em. qu~ 
estamos elaborado a Constituição. -·-

Sste é, ainda. o meu desejo. Hà, po
rém, deveres. a que não se pode fugir 
e que mais ImperiosoS -se tornam nas 
atuais circ:unstâncias. N!!.o existe, por 
ora, em 'todo o país, outra · assembléia. 
representativa c:ue não esta. Nem os 
Estados, .nem os Mun!cfp!os, tem ain-
da a sua representação popular, Por 
uma lei quase mec!!.nica, aqui têm de 
confluir tOdas as reelarn•çOes e todos 
os protestos. N§o há outro trlbuncl.. 
senão êste: A êle é mister se recorra. 

Esta. .é a raz!o, Sr. Presidente, por' 
que, deixando de lado o debate dos 
principiOll, venho ocupar-me hoje com 
alguns !atos ocorridos no meu rincão. 

Começarei pelo mais recente, pelo 
·que, enchendo a medida, me !o~a a 
l!8ir de &Uêncla. a. que eu me votara.. 
Tem êle por teatro o Instituto· de Edu· 
cação, modclar est.abeledme:lto de ror
me.Q!!.o de professores, que muito con
con"eu par~t elevar o niveLcia. tnstru• 
ção popular no Rlo Grwe elo Sul. 
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Foi dirigida sempre por professOr~ 
. de real valor, reconhecido ,não só no 
Pa!s, ma.s 'também no estrangeiro. 

- Impôs-se pela. seriedade dos seus pro
. ce:ssos e pela dedicação dos seus mes

tres. -Produziram-se· as mais g!"ave;; 
transformações politicas no Brasil -~ 

; no Rio Grande,- porém o Instituto d•> 
Educação continuou fiel à sua elevada 
lnissão educativa, Indiferente e 'so
branceiro .às tempestades. A própria 
Ditadura soube respeitá-lo. Foi pre
ciso, Sr. Presidente, que se 1nstitulsse 
no Rio Grande um govêrno, ainda não 
co~tituclonal no Estado, mas delega-

. ção de·' um govêrno legalmente cons
tituidQ. da União, para que .a política 
facciosa ali tivesse entrada, tudo sub
~rtesse, 'il.carretando finálmente o fe
chamento do modelar Instituto \l uma 
grande e justificada agitação nos 
meios UDiversitáiios. 

. Quem dirige, atus.ímente o estabe
leclmenro padÍ'ão do ens!no estadual? 
Será D .. Olg!Í Acauan? Será D. Flo
rinda :I'Ublno? será D. Marteta d'l. 
Cunha· e ·suva. ? Não, Sr. Presidente: 
é uma.· professam do mUDicfplo do Ita
qui, que possui .o lnap:reclâvel mérlt<> 
de sér cunhada do secretário da In~r-
ventoria.. · · 

. . 
Tal é o e.:nbiente em que se desen

volvéram os aco::tteclmentos ee que me 
vou ocupar. O facclosismo político, de, . 
que não se teve noticia., no Rio Gran
de; durante o govêrno dos intervento
res Srs. General Cordeiro de Faria e 
Coronel Ernesto Dornelles, assentou 
agora os seus arraiais naquele. Estado 
e, mais ou menos, campeia em todos 
os departamentos da a~o. 

Vamos, porém, aos tatos. Uma. pro
fessora de lncontestáve! mérito, diplc
ma-d:!. em illB.temátlca pe!a FaculdE.de 
de ?llosofia, possuidora do curso de 
Didática. da mesma Faculdade. -. 
D. Rilda de Castro Jobim - fo1 desig
~a. -eril !Ml, para servir como adida 
ao curso- secundAria do Instituto de 
Educação. Em 1943, convidou-a o en-

- tão Secretário da Educação, o nus
tre Sr. Coelho de Sousa. que as~na
l&dos serviços prestou ao ensino, para 
também . exercer o magistério no Co
légio Estadual· Jlllio de . CIL5t!.lhos, 

&.:m prejuízo· da sua função no Ins
tituto de Educação. Em Junho de 1945, 
sendo os professores que ocupavam 
dois cargo& obrigados a. optar por um 
dêtes, a professora .Hilda Jobim O;:Jtou 
verbalmente, como fizeram os ãemais, 
pelo -cargo do _Colégio Júlio de cas
tilhos, passando a lecionar exclusi
vamente neste estabelecimento e .Jer
cebendo unicamente· os vencimeÍuos 
por êSte. Deixava, pol.!,, de hs. ve::
acumula.ção, remunerada. ou não. Em 
25 de agOsto, foi publicado o d~reto 
de nomeação da referida ·professora 
para · o CoMgio Júlio de . Castilhos, 

· ma.s nem ela, nem -outros· professOres 

1
cbegaram a. receber a portaria de 

· nomeação. Por isso, sômente por isOO 
o: Ellda. Jobim não se exonerou do 
cargo que tinha no Instituto de Edu
cação, cargo que ·não exercia e ele 
que não recebia. vencimentos. Claro 

· é que para abandonar o seu direito 
a um cargo, era. preciSo ter assegu
rado, primeiro, o seu direito a.o outro. 

Repito: não havia. quanto. à. refe
rida. professora, nem acumulação de . 
função, nem acumula.ç!i.c de remune
ração, uma vez que ela. só exercia um 
cargo e só por êle recebia. Contras
tava isto com a situação de outros 
professoreS, que, nia!E seguros de s!, 
continuaV!I.!Il a exercer os dois cargos 
e a perceber por cada um dêles. 

Entretanto, que1 sucedeu? ~tes !o
ram novamente cpnv!dados ·a optar 
e t!veraln loeo legaliZada a sua: si· 
tua~o. recebendo a portaria de' no
meação para o COlégio Estadual Júlio 
dF- Cast!lhos. E D H!Ida de Castro 
Jobim, que havia. um a.no só percebia 
por êste Instituto, foi dêle· desllgadn, 
por simples coln.UDieação verbal. a pre· 
texto de aCl!IDulação I Poderá haver 
ms.ls aberrante desigualdade de trats-
mento? Não se conformando com a ·in
justiça, pediu a prejudicada a reconsi
dérac;âo do ato ao secretário da FAu
cação. E, como nenhuma solução re
cebasse, apresentou-se ao Instituto de 
EducaÇão, onde exercera a. sua a.t!vl~ 

dade.- e do qual não !Ora desl1gnd4, 
a. fim de não perder, por abandono, 
o seu cargo efetLvo 

Termina aqui o prlme!ro ato e ev· 
meça o segundo. Tendo assinad<' o 
ponto, apresentou-se _a . professora 
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D. Hilda. Jobim à diretora D . .S:eloi- gá.-lo-à V. Elt..a depois de· completa. 
sa. Degra.z!a, a quem a leviandade -de· a realidade dos fatos. . 
um secretário de Estado atribul.ra a Como era natural, protestou ,a Con.
responsabílidade de subst}tuir uma. gregação contta a Uegalidade e a ini
Florina Tubino. quidade daquêles atos. Mas. a sessão 

Reconhecendo embora o direito, em que. tais .prepotências se comuni
que à professora asSJSt!a, àe reassu'- cavam aos professOres, !oi abrutà.
mir as suas' funções no estabeleci- mente suspensa pela Diretora. Re
mento de que não fôi-a. desligada, ob- quereram êles então uma sessão ex
temperou a diretora nada poder re- traordiná.ria. da Congregação, que n:i.o 
solver sem consultar o· secretáno da lhes pôde ser negada, em face da lel, 
Educação. Qual foi o resultado 'ia mas à qUal se excusou de comparecer a~ 
ccnsul~a. ver:;;se-á. em seguida. diretOra. Presidida,· de acôrdo com o 

No dia 16 de maio· reallzo1;-se t:ma regulamento, pela professo=a mais an
sessáo da Congregação· do Instituto tiga, concluiu a COngregação por· ···r-l
de Educação. Depois de tratados ·ou- dar- à Diretora um ofício, em que !!e 
tros assuntos, uma das profesoras res- reafirmava a legalidade da !IÍdicação 
saltou a necessidade de a.~entar-se feita ao • sec:.-etário 'da Educação .n.:~ 
11 número· de docenteS de matemé.tica, interêsse do ensino, se )nvocava a 
cujo énslno estava sendo prejudicado, igualdade ... das _ situações..-. hierárquicas 
e lembrou o aproveitamento da com- da Congreg'àçãa-a.Jia..P1retora; se lem~ 
petente professora Hllda Jobim, re- brava que ao Departamento de Educa
centemente desllga:'da do Colégio Es- ção Primária e Norm.al, e não à. Dire- · 
tadual Júlio de Castilhos, sugerindo tora do Estabelecimento, competia 
que ao secretá.rlo da Educa~ se sei- aplicar penslldades-à. Congregação, ou 
licitassem providências em tàl. sen&i- a qualquer' membro dela. se demons-

- do. Relutou a princípio a diret'lra., ; · j;rava não só Uegalldàde. mas também. 
mas acabou concordando e:m JlÔl' a. a injustiça da suspeilsác) aplicada à. 
votos a indicação, que teve 21 sufrá- professora Eml.lce. Aveline. se compro
gioS a favor e um, somente, contra. --'Vltva-ter .a_diretara exorbitado. de suas 
Qual Imaginais tenha sido. srs. Re- atribuições e 'se· terminava por- espe..,__ 
presentantes, o resultado dêste ato de rar desta um novo pronunciamento. · 
unia congregação de professores que, O novo pronunciamento da _· D!re
no interêsse do ensino, faz uma inài- · tora, sr. Presidente, fol êsse: suspen
co.ção ·ao secretário c:ta Educação ? der i;>or so . dias mais trê!! professores, 
Pasma,t, pasmai, por mais que imu- Dr. Carlos de Brtto Velho, D. 'M!:.rie~ 
nes ao pasmo nos tenballl feito as da Cunha e Silva· e D. Odlls. Bail'os 
ccusas da pol!tica e d&· a.cinltlistn,- ~v1er e manõa.r . instaurar um ln
c;ão neste pais. quérit; a.dm1nistrativo para lhes apv.-

Os membros da Congregaç§o !eram · :rar a responsab111dade. E,· COlllO se 
repreendidos, por haverem exorbita.do isto não bastasse, foram ~tos mves
t::a! !unções, interferindo num asnnto tl.gadores da Polfc!a . no Instituto de 
da atribuição do, Secretário, e uma . Educação, com a "!l!ssllo expressa de 
dlY!I pro!essOras, que na 'aessAo sus- nele impedir a entrada dl) prot. Brito 
tentara o cllre!to, que aswt1a. à profes- Velho, e pro!bl.des !oram qua.1squer 
86ra mlda aobim, de reve:ter ao seu reU!ll6es de 6rsAos coletivos do lnb· 
antigo lugar , foi euspensa por trlnta"' tituto de Educação. _ 
&s.s. . .A V'.eta disto, reuniu-se !<lra ds.quele · - · 

Z,taremOIS num pafs civtl!zaclo, es• estabelecimento o G1'êm!o doa Protes
taremos numa democracia: ? OU. pelo sares cio Instituto de Educação e résol
contrú!o, nwn c!aqu!lea infelizes Paf.. veu c!ar 8ua. absoluta sollda.riedacie aos 
aea da Am6r1ca, em que endemlco 6 o_ colegas suspe:l503, assumir a respon-
eaudnhtsmo ? Que estamos u ~ SP,bilidade material dos ·c!ános por etes 
:tea e, mal& do que is~, 11a Amér1ea sofridos em seus ~eventos, c no::1ear . 
Latina, ne!lhuma ci11vid& pede haver, uma çamJ••so . .para. entender-se com o 
Sr. Prealdente. Quanto &o mala; .Jul• Interventor Fec1eral. 
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O Secretá.rto eis. Educação, St'. Fran
ciseo Brochado às. Rocha., permanece
ra. até então na penlllllbra e atuava 
somente por intermédio . da. DiretOra 
Que êle, fôra. buscar à remota dàs.de . 
de I.ta.qU!, sem que nenhum titulo a 
.recomendasse para o alto cargo. Pro
cu:a.do peJa .. lmprensa. recusava-se a 
taz~ declarações. ,... 

Comunismo- foi, com efeito, a all!· 
gaçãci do Secretário àa Educação para 
corar o.- seu a.rbitrio. Agitação nitida
mente comunista era a que se estava 
fazendo~ contaminados :;x:>:r est:?. le·pra 
estavam os professOres censurados ou 
suspensos. ·Da. verdade, da justiça 
desta lmP)ltação, que não trepido em 
considerar monstruosa, irão. julgar 

Eis, porélll, que surge êle · agora, 
de Viseira ·erguida. considerando "as 
perturbações provocadas por agitado
res de nítido caráter comUil!sta, per
tencentes ao Ill.agistério Público do 
Estado, com exercício no Instituto de 
Educàção de Pôrto Alegre; "resolveu: 
rat!tlcar e homologar todos os atos da 
diretora.: dfspen5ar das suas funções 
todos os professores cuja estabilidade 
no Intltuto não esteja assegurada por 
lei e que tenba.rn. particlpaClo dos atos · 
de indlscipllna que se· vêm ver!!ican
do; substitUI-lo;; por elementos n!!.o 
I:Ontamina.dos Pela. agitação de cará
ter· comunista"; .finalmente ·o;pend~ 
os trabalhos ·do. curso ginasial e de 
curso de formação ,por dez dias. 

. a.gc:ra os representantes da Nação. 

Fácil é supor, Sr. Presidente, a rew J
t::t que tais arbitrari~des provoca

. :ra.m nos cfreulos cUlturais lio meu Es
tado. Os alunos, enfrentando embora 
as ameáça.s da prepotênbia ·desenca

. deada., ma.nlfestaram a sua solida:r!e-
dade aos :professfn:es ultrajados; os 
pa.is dOll alunos. protestaram l'liJrante ,. 
as autoridacies superiores; os estu
dantés universitários, sempre genero
sos, deram a sua . solidariedade aos 
professôres atingidos, aiguns do.!i qua.!s 
eram també!XI seus ml!stres; as classes , 
liberais · também se reuniram Para 
protllgar o a.tellta.do; e até a congre
gação de um estabelecimento ãe en
siilo superior. a Escola de Engellh9.ria, 

. se dir.!giu ae1 Govêroo pedindo provi
dênc!a.s contra o estad.o a que esta- · 
vam reduzidaS às caW!as do emino. 
Em suma, sr. Preside~te. uma. suble
vaçiLo geral, · provocada nã.o wmente 
pela. violência, em . si, da suspellSão 
dos protess!)res, do fecb.amen~ do 
!nstltuto de Educação e ela chamllda 
reestruturaçãO do qua<Iro dos seus 
pro!essóres, maa também pelas Vis e 
caluniosas il:nPUtac;6es feitá.s ao corpo 
docente. · 

A professOra Ellda de castro Jo
bim foi dispensada do magistério no 
Colégio Estadual Júlio de Castilhos, 
sob a. a.légac;ão de uÍrul. acum\lhção 
que não se verificava.. Mas, ·quer se 
verificasse, quer não, claro é que, dls-

. pensada de uma das funç6es, cabia 
a esta prcfessôra exercer a outra., 
tanto mais quanto necessário estava.·, 
sl!ndo o seu concurso no Instituto de 
Educação. Ma.s, em verdade, a acumu
lação não passava. de pretexto: qual
quer cargo: Insinuou-se-lhe, pois, 
chegou-se-lhe . a dizer verballl:lente 
haver também um motivo po:Utico. 
Esta acusação tomou corpo- na reso,. 

. 1ução do Secretário às. Educação, que 
capitulou de manobra ·comunista o 
incidente ocorrido. Ignoro, Sr. · Pre-' 
sidente, qual seja o exato matiz das 

. Idéias politicas e sociais às. J;Jro! essô:ra. 
incriminada. Concedo, por~m, seja 
e11ta verdadeiramente comunista. Pe:r
gundo eu agt>ra: serA crime ter ideais 
comunistas? Claro é que não?_ "17aleu
se e. protessôra Hilda. Jol:Ji.In do Cal"· / 
go, para propagar os seus princípios 
entre os alunos? Nada consta· a res-
peito. Co:nceãs.mos, l:lorém, tudo o que 
é possivel conceder ao Secretário da 
Educação. Seris digno que se va.lesse 
s. Ex. .. de um subterfúgio consistente 
- a. a.cUlllulação - para se descartar 
da professôra indesejável? OU, des
cendo, t1cslmente, à supasta causa -
as tendências e4tl'eblista.s d.!l prafBl!-
50:-a. per&eguida - serla sério e justo 
que tal causa se invocasse, sem ter 
sido devidamente comprovad.s. .par um 
inquérito? Podem 011 professOres, no 
exerciclo às. sua dellca.d.a mlssllc, fi
Car ao salXlr de imputações aem base? 

Respondam· os Srs. Representantes, 
que eu amda .!lAO esgoteJ o questio
nário. A mdlcct~Qio :prà.ticamente una. 
tWile (paiS aó lhe faiCou um voto> a 
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Indicação- pràticamente unAmine para 
que a. professOra Hil® Jobim volveS
se' às suas funções no Instituto . de 
Educação, onde faziam !alta a. sua. 
atividade e competência. o!Jtdec!a, ou 
podia obedecer · a inspirações comu
nistas? ' ' 

Esta pergunta., Sr. Presidente, já 
se acha. respondida . pelo Secretário 
da. .Educação. E esta. resposta é uma· 
monstruosidade. Com a autoridade do 
seu cargo, mas completa incoz:sclência. 
das suas altas responsabilidades~ ati
rou êle a uma congregação intei-ra o 
labéu de indisciplinada, li.gitadora. . e 
comunista. 

Bem sabe o· Rio Grande a !a.lsl.daC.e 
desta imputação.· Há muito colihece 
êle estas professOras e êstes professO
res modelares, ·inteiramente · penetra
dOs da. dignidade da sua missão. Mas, 
para q~re esta a~bléla possa, tão a.o 
longe, avaliar a )llonstruosida.de dl:!, 
incl'lepação, direi _apenas .que, entre Os 
pro!essôrés ·censurados, suspensos ll 

ameaçados de dem!ssão sumária., se 
encontra ó Dr. Ca.l"los de Brito Ve
lho. Quem é êle ? Ver-se-á em pou
cas palaVras. E' docente da Fa.cul-· 
dade de Medicina, . onde !êz brilhante 
concurso. E' professor· áe duas ·Facul
dades de ~osofia éxistentes em POr
to Alegre. ·E' católico militante e 
membro' · da. Llga Eleitoral Católica. 
Pois êste católico praticante e zeloso, 
que é católico mais do que qualquer 
outra ccusa, fo! dos que. toma:ram a 
dia,nteira na· defesa. . da. professOra 
perseguida -e, depois de suspenso, me
receu a distinção de ver designados 
dois investigadores da polic1a para. lhe 
impedir a. 'entrada. no Instituto de 

- Educação I . 
·Msis um vez, vemos ao.:':li em prá

tica o velho expediente. Conforme 
a.s cl!'cun.stAnc!a.s, são. acusados de 
comunista.s, ou fascistas, os democra
tas sinceros, que mais· não. fazem, .se
:oA.o bater-se pela verdáde, pel& jus
tiça, e pelo. direito. Fellzm.ente, basta 
atentar -nos acusadores, pa.ra saber do 
nlor da. a.cnsa ção. 

Sr. Presidente. Eu bem poder'.a dar 
por findas, aqui, a.s minhas conside
rações. :Mas, já que me decidi a. tra.-

tar qa ai!mlnistração do Rio Gran
de, agora entregue aos caprichos de 
alguns rapazes estouvados, menciona
rei, ainda que ràp~da.mente, outros 
casos, dignos de consideração e es~ 

tudo. · 

Houve, no mês de fevereiro, uma 
greve na V!ação.Férrea do Rio Gran
. de. do. Sul. v_elo, então, à imprensa 
um ferroviário, o Sr. Artur de Oli
veira. Cabral e fêz greves acusações 

. à passada. ·administração do Sr. José 
Diogo Brochado da Rocha., ago:ra no· 

·. bre representante do Rio Grande do 
Sul nesta assembléia.. Acusou-o óe 

.l:!a.ver dado concessões e .vantagens Jl. 
correligionários, ter fornecido passes 
livres a. pessoas estranhas em serviço 
. de propaganda politicã; ter iidm!tldo 
funcionários nos escritórios para exer
cerem atividades· politlcas, etc .•. Cul· 
minava o libelo, dizendo haver . nos 
arquivos da Viação Férrea :!arts. do
cumentação de .J:.ados os desmandos, 
que transformaram um saldo de ca
torze milhões d-e· cruzeiros num deiic!t 
de ttezo!te rnllbões. _um c!da.dão ze
loso, o industriãlistã-SI·:·-x;eori Pet!t-,..:... 
tirou-se de seus cuidados e sollcirou 
ao Interventor Federal a abertura de 
um inquérito. O nobre Deputado; 
.Sr. José Diogo Brochado. da. Roch& 
veio à lmprellliâ defender-se. Tinha. 
a defesa de ser incompleta e pouco 
satisfatór;a, pois-multas das suas ale
gações precisavam ser corroboradas · 
pelss illvestigações que sàmente. um 
iliquérito PO§sililllitaria. Cumpria,· as
sim, que, no proprio interêsse-do an
tigo diretor da VIação, se procedesse 
ao !nquéi:lto pedido pelo cida.dão L;;on 
P.etit. Entieta!lto, até hoje; apesar 
de renovado mais duas vêzes, não me
receu o requerimento a necessá.ria. so
lução de parte do Interv.entor Fe
deral: Por que, Sr. Pr-esidente-' esta 
:recalcitrância ? _ Ol1m:p1ca. indiferença, 
pela opinião pliblica? -ou má vontade 
contra o nobre opugnante da. candi
datura o!ic!~ do Sr. Valter Jobim ao 
govêrno do Es".ado ? Considero-me 
1ncapa.z de resolver o m!sté.."io, llla& ., 
:!a.to é que, se não se instaurou o in
~uérito·que a simples moralidadé w.:. 
gla se fiz~e, por outro lado nenhu· 
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ma pena ou repreensão sofreu o 
ferrovlârlo que levantou a graye 

·acusação. Ao govêrno não se apre
sentou o dilema: que no caso ;tevi!l 
haver; fatal!nente, ou um culpado, ou 
um cal unia. dor. 

· Com tal indiferença. contrasta a 
extrema sensibilidade o-.an!fesLada peb 
govêrno estadual nt:.n outro caso. Em 
21 de abril, 'O Sr. J.:ão Pedro A~os
tlnl concedeu ao "Diário· de Noti
cias", de POrto Alegie, uma P.!ltre~s
ta; em que fazia ;:errada cntica ao 
govêrno riogrande.os::. · Ap•mtava o 
entrevistado a ação nociva· dog fame>
sos institutos de ., . oduÇão, censu
rava à venda da· !ro~a. mercaTtte cons
truida p.zlo Estado, denunciava abusos 
fiscais cometidos em detrimento de 

. colonos indefesos, pedia ao Sr •. Pre
sldente da Repúb~ca mandasse fazeT 
Ulllll. sindicância no Tesouró Estadua! 
. e. em outras repartições públicas, e o 
advertia dos perigos que a.ca."''etava. 
a incaPacidade dos dirlgentes do Rio 
Gra.nde; CuJa. miopia .era. o melhor 
estimulo ao surto do comunlsl:lio. 

Como reagiu o Sr. Interventor a tais 
crt!l.cas? Deu as expl1cac;ões pedidas? 
Desfel!: as acusaçôes formuladas? So
Jic.!tou ao Sr. Presldente .da R.epúbl1ca. 
uma. com•s•âõ de .slndicanMa? Não . . 
Sr. Presidente. Fe;!; ma1s e melh~. 
Orderiou a.o. Procurador do Estado que 
Pl'OCessasse .o Sr. João Pedro Agostllú 
·por crlme de ca.l'llnia e !njmia. Assim 
se enteru1e o govêrno "democrático no 
Rio Giancle. · 

Houve recentemente, neste Esta4o, 
duas gl'all.des greves: a dos mineiros 
e- a. dos ferrov1âr1os. Ne,Ia.s :D.tervle
·~ · os agitadores comunistas: não 
pode haver nenhuma dúvida a êste res
pe1to. Bastará. .sto, po~ para ca
racterizar o movimento como eminen
temente polftico e. subversivo? Havia 
ca.usaa · resJs e Pl'Ofun<!as, que apenas 
tó:a.m habilmente a.proveita.d:.s pelos 
egitadores, · ou, pelo contrê.rio, eram 
simples greves pollt!ca.s as que haviam. 
irrómpido? Esclarecer .isto era de ca-

- pita.l importt!ncla; maa o gavêrno ntio 
se deteve em ta1s nugaa •. Sufocou com 
mio forte o mov'..:nento ·e ficou, com 

: tal, mui &liCho e sa.tisteito. 

Entretanto os ferroviários tmham 
ra.zão. E tião lha :podia.in tirar 
a Mrcunstâllcia de estarem metidos 
elementos comunistas na greve. Cem 
efeito, fOra finalmente decidido um 
aumento de ·salários pelo govêrno. Pe
diam os ferroviários que, em vez de. 
uma peroentagem uniforme, que re
dundaria num p-equeno aumento para. 
os que ~nhassem pouco, e um grande 
aumento para os que ganhassem multo, 
se &dotassem percentagens variá.veis 
e tanto menores, quanto mais altos os 
estipêndios. A direção da Estrada 

·tergiversou e inopinadamente fez co
nhecer a. sUa. decisão: aumento uni
forme de 50 %, o que favorecia os 
grandes, em' detrimento dos pequenos. 
Esta !lsgrante injustiça, acrescida de 
Mrcunstâncias ln!ellzes, como a ocupa.
çã.o dos ·escritórios e da estação de 
Santa Ma.rla pela !Orça militar, fez 
deflagrar a greve. Movimento comu
nista? Sim, se os governantes que por 
sua incSipa.cida.de o provocaram se po-

. dem considerar comunistaa. · 

Mas o pior é, Sr. Presidente, que 
encerrada. a. greve, a. direção da Via.c;ão 
Férrea Riograndense, que prometera 
;revisar. a. questão, manteve o seu lni
qulo · critério de favorecer mais aos 
que menos precisam, e passou a casti
gar dúramente todos quantos tiveram 
parte no movimento. Dezenas e deze-. 
nas de vagões têm sido utillzsdos na 
mUdança dos ferroviá.rlos transferidos. 
E a • st:rabanda continuou a.ln.da d;;.. 
pois 'de feita a promessa. de ·que ces
sariam as remoções. 

I 
O interventor está satisfeito com o 

pulso que demonstrou e convencido 
parece ãe haver desferido um sério 
golpe no m6vimento comunista, San
ta ingenuidedel Como SP. o cQÍnuuis
mo se ,pudesSe combater com prepo
tê:ncias e lniquldades. Como se o co
mun1smo se pudesse sup:rimir, sem su
prlmir as ca=s · profundas que o · ge
ram e o desenvolvem! Eu, Sr. Fxesi
dente, só lhe conheço um anWoto 
eficaz: a dem=a.Ma. Parque a. de
mocl'3cla. é educaçãO, é jllStiça., é 11-

·beMade, é iglialdade. Mas democracia. 
não é, pPr · certo, o que se está_ 
procurando fazer no meu Estado. 
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Grave é, como se vê, o ~escond!rto tunida.de, para, qus.n1io viesse a paz 
que vai pelo Rio Gra.ooe do Sul. O sem que se tornasse realidade. 
govê.'"IW que lá se instalou é miope, Eis porque a !unção púl'llca exige 
faccioso e intolerante. Só cuida. na. esta. caracteristica primortlla.l: a tem-
realidade, de uma causa: de pol!tica,;. porarieda.de: \ 
gem. Mas ·os responsáveis por tal go- Houve governos, não só da. Un1ào, 
vêrno ilão somos nós, os riogranden- mas também dos, Estados, para os 
ses; o responsável é o Sr. Presi~ente qua!s a temporariedade era uma. 1lu-
da. · R.epú.bllca, que ·o constituiu e lhe · são. Prec!sai:nos, agora, mostrar a todo 
delegou a. sua autoridade. Tempo é Bra.sU que essa. temporariedade deve 
Já .que s. Ex. a volva. os olhos para. ser a eara.c'ter!stica precipua em nossa 
o extremo Stü. :E que lhe escrute cui-' República. federativa, que agora. inSt1-
dadosamente os céns .. Porque do Sul tufmcis. 
e que vêm geralmente as tem~es. O Sr. Ataliba Nogueira "'- Nêsse 
_ Era o que tinha. a dizer <Muito õem;, · :·ponto o prerleto vai muito ma.!s adi
mutto b~. Palmas.) · ante do que V. Ex~"' deseja, pois 

proibe tôda. e qualquer reeleição, até 
O sia. PIRESIDENTE - Tem a. de prefeitos. 

palavra. 0 . Sr. Coelho Rodrigues. O SR. COELHO RODRIGUES -
O SR. COELHO R.ODR.IG'OES - Desejava eu que a. cara.cteristica a 

Sr. Presirlente, Srs. Representantes. que me referi constasse da. forma re-
Tenciono apresentar algumas emen- publica.na, pol'll!le a. enuncla.çã.o ae 
das ao trabalho organizado pela nossa· república, ex.clu.Sivamenter:-é muito 
Co:missáo da Constituição e, de ant~ vaga; minha opinião é· que· se men-
mão, deSejo cMma~ a atenção dos clone: república feqerativa.; sob regi-
nobres co~ para alguns . Pontos me representativo •. Acho que se de-
que ressaltam logo de i!úclo, ao ler veria fixar, claramente, a tem.pora.-
o projeto que vai entrar em discussão. riedade a. que al:udo, tanto mais que, 

No art. 2.0 , ·dlz.,se que "os Estados logo·a.pós, vem·a f~ula. "todo pOder 
Unl1ios do Brasil mantêm como for- emana do povo e em seu n:om:e· é 
ma de gcvêmo a República ... · ex!!rcido". E ~ro que 1sso a.con· 

Essa. expressão - República - é teça ·-:sempre· no Brasil. · · 
muito vaga, prini:ipa.lm.ente · depois de o Sr. Dantas Ju11Wr - VeJa vossa-~ 
têrmos passado por um reg:ime de Ex.:elêneiil que o art. 1.<> dii: "A 
república di~torlal. Temos, assim, Naçã.o Brasileira pela união perpét.ua 
obrigação de dar à. ·nossa forma repu- e in~olú.vei de seus Estados, cons
bllcana a cara.cteristica. ·principal a· titlll uma redéra.ção ... " 
que todos a.spiramos, isto é, a. Re- O SR. COELHO RODRIGUES -
pública fed6l'ativa, democrát1ca e sob :Federação é organlzação da Nação; 
regime representativo. a forma de govêrno .deve ser estabe-. 

Nunca . sem dema!s, Sr. Presió.ente, · leclda. · 
que em. nossa carta Magna chame- . 
mos a atenção dé todos a.quêles que Pa.ssa.:o.do ao art. 3. •, enccmtr&mos: -
vivem. a ter o poder na mão, :Para. o "Manter relações com , as na-
fato de que o ·sistema representativo ções estra.tigeir:is e ·com elas ce-
é da essêi:.da. do- regime demo~tlco !ebrar tratados e convenç6es ... 
republicano. . •. Desejaria .acr~entar:- ' . 

Além disso, o projeto não !ala IlZI. · "levando sempre ..-em oo:aside-
temporaríedade do aercfclo dOS_J;al'· r&Ção a. necessidade de Dlll:lter a. 
g~ eletivos. Todos sabemos que êsses reciprocidade nesses t-ra.~os." 
cargos ts.m sido desprezados por a.q~-
les que,'Ultimamente, vimos como de- l!: mUito comum, Sr. Prea1clente, 
tentares do poder. uma. embaixada. chega: ao Brasil, 

Passamos por uma época. em que formulai' um pedido ou a.pê].o e o 
o pleito ve!o a. ser um mito. 'Airunclà- Govêrno estabelecer um tra.ta4o, uma . 
va-se a eleição para smsnh!\, . para convenção, sem. levar em eonta. aqUilo 
depob, para. quando hou;ase opor- que em troca. devemos -eceber. oa.-· 
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be-na.s sa.llentar, porta.rito, aí. s. ne
cessidade da. reciprocidade. ll: mis
ter apresentar lllL.> -emenda., para. 
que o Govêrno não fique c:om a. li· 
berda.de de fazer t"Bta.do.s e conven
ÇÕes -sem que o Bra.sil l~e a.lguma. 
_coisa.. 

DiZ, ainda, o s.rt .. 3. •, n.• m: 
"Resolver defiDitiva.men;te so

bre os limites dos · Estados, do 
Dlstrito Federal e dos Territórios, 
e sôbre os do· território nacional 
com outms · ~çõei. ·• 

Salvo a questl!.o existente entre o 
Espírito- Sa.nto e Mlna.s Gerais, não 
acredijo haja. qualquer outra. li:&se. 
. a.sSunto não deve· constar. da. Consti
tuição, = vez que tôd&s a.s _ãiver
gêncta.s já. estl!.o resolvidas, tanto en
tre_. ós &stidos como entre o Bra.sil 
e ot:rtra.s na.çiies. Em todc ca.so, pode 
ha.ver a.lguma. nação que venha. a in
vadir ou pene trai- no..sas !ronteinls, 

- em trechos . não bem guar)iados, e 
cl~povO&dos ... _mas a penetra.ç!ío de 
um Estado em outro nl!.o deve ser 
pl'dv1sta na J1osSa Constituição. 

Peço a V. Ex. a, Sr._ Presidente,- e 
a rodos os Srs. Representantes, !a.
çam co:a.sulta. a. todos os ·Estados cio 
Bca.sil., a. !llll: de sa.l)er 'Quais _ a.s ques
t.Oes de limites a.!.nda de pé, po!s não 
vejo senão. uma.: a. que existe ei;Ltre 
M.!D:a.s' Gerais· e Espírito -santo, 1ll
tel1zmente ainda. não soluciOila.da por
que os representantes dos aoJs Es
tados nã<> c:hega.ram á um acdrdo e, 
t-nncipalmente, porque· o Interven
tor em Minas Gerais persiste ns. !cíéia. 
de ocupar -o EStado V!Zinno, dando, 
assim, exemplo tma.nte de desres-· 
petto à Pll.la.vra. da. a.tltortdade com
petente, - que é a. :fecl.eral, - a.tra.
vás .do Berv1ço · Geogrâ!.!Co do Exér
cito. o Ina.!s triste, lllSto tudo, ·é 
que não vemO.s, da. parte do Goiêrno 
Federal uma. só medida que venha 
impedir -os desatinos_ do .seu ·preposto, 
o Interventor no -Estado de ll4lnas 
Gera.!s. 

A quest4o de !imites, .porem, a. meu 
ver nAo devia. exl&tir se · houves::e o 
prf..nc!pio da autoridade bein respe1-

ta.do, como esper!!.Inos :futuramente 
o ~Seja.. 

No mesmo artigo Ieu1os: 

."Criar e manter rufândegll.S e 
entrepostos aduaneiros. " 

Sabemos que o Bra.sil sempre wve 
a.Jgumas ta.rifas pre! ereocJ.ais. l1e
vemos a.dotá.-ilis, ou para ga.rantir a. 
no-ssa indústria, ou, melhor · allld~<, 
nos casos de reclproc:i.da.de. 

Da. mesma forma por que no n. 0 ! 
dêste dispositivo eu fazia. questão -da. 
reciprocidade nos tratados com a.s 
nações e ta.mbém nas convenções, 
nas tarifas a.duaneira.s, - quando ti
ve=os qUalquer ts.rita preferencial,-

. devemos exigir reciprocidade de me
didas. Jamais a Nsção bra.silefra. 
deverá. estar em situação ill!erior 
para ::om outra, ao 'firmar wn tra
ta.do. 

No" _art. 4. 0 , n. •_ vm, tell!os o re
gime dos portos. 

Tive ocasião de dlzer aqui como fo
ram desprezados os portos durante o 
tempo do Estado Novo, coll! excec;lio 
dos de Fortaleza e Maceió. Em Pa
rana.guá, por exemplo, construiu-se _ 
porto, qe!xando-o, porém, ~a
do, :Do!s não se tratou da barra." 

Outros portos brasileiros precisam 
ser cuidados com carinho, porque sem 
êles teremos o congestionamento do 
comércio. · 

O ·que está. acontecendo em Porto -,_ 
Ale!;I"e é simplesmente deplorável: o 
pOrto nl:la..""TOtado de gêneros de pri
meira. necessida.de, impresc!ndivel à 
· Ca!>itâ.l da República., cujo abasteci
mento é impossivel, atualmente, 
pelas dit1culda.des de embarque e de 
transporte, e isso porque o referido 
porto ~ está devidamente apare-
lhado. , 

11: verdade que o Sr. Min!stro. :la 
Viação, agçra nos ~os Unidos, es
tá. pensando em •·eall:wr, se já não 
o íêz, mais UD1 emprélltimO pao -
aquisl.ção do aparelhamento necessã
rio aos portos brasileiros. 
· Essa é · uina. questão que deseja.~ 

ts.mbéll:l. levantar nesta ..Assenlbléia.. · 
Ora, se o Estado Novo acumulou 
grande quantidade de C&.JDblaia no es-
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tpngelro, não há razão pàra o Bra
sil fazer empréstimos, uma vez que 
1iispâe dessas cambiais. Ademais, a 
:Qão ser o aparelhan:iento de guindas
tes. as obras portuárias consumirão 
prazo muito longo, de 5, 6 e, muitas 
vêzes, · 10 · anos. Por que, então, con
trair · empréstimo externo para rea
uZação de obras que &erã.o -page.s 
com ~dinheiro =cloÍlal? · · 

Quanto · a Volta. Redonda sugerlrta 
· · ao Sr.' Ministro da Viàçáo, ,um pro

cesso pelo qual e:e poderià levantar o 
dinheiro necessário ãs obras de P'lr
tos. 
. Pelo que tenho sido informado,- há 
idéia de -se vendér grande parte dá..~ 

ações dessa. usina., siderúrgica. ou por 
out:m, de . descapitallzar o capital do · 
Govêrno devolvendo-o às autarquiàs 

. ou. mesmo, ofereeen<l.o à venda., ao 
povo. tais ações. · _ · · 

· A meu ver, elas não devem ser ven- · 
dida.s de vêz ·que estão com uma de
preciàção de 25%. . Não, me pm-ece 
conveniente se desfáça o . Govênlo 
nêste momento, de ta.is ac;ões, pois ee-

. tamos a.guarda.ndo ciue Volta Red()n
da. venha a produzir ferro .·e fimclo-
nar normslinente.. . 

vam o comércio ~o 5!1-1 em todo o . 
pafs. Rã. inttmeros outros portos, ain
da, que precisam ser aparelhados. -
· Mais. ainda, Sr. Presidente, deve-

. mos considérnr que há obras de tão ·_ 
grande vultO que, se encontmssemos. 
compallhià estrangeira c:!,Ue ::tOS ga
rantisSe a execução das mesmas, em 
tempo condizente com. as nossas ne- _ 
cessidades. -poderianlos dar-lhe con- · 
cessão, não . digo por noventa e nove 
anos, como tors.m dsda:s- muitas con
cessões em tempós passados.--· 

- -0 sR. PRESIDENTE - ~bro ao 
nobre Deputado que está finda a hora 
destina.da ao expediente, que é im-
prorrogável. · 

O SR. COELHO RODRIGtJES
Peço, ent§.o, a. V. ke:;-sr~-Presiden-

. te, IIULnter-me a. j)alavra ·awanh§, 
poxque o asu'nto é vasto e envolve 
matéria exelusi-rnmente constitucional. _ 

O SR. PRESIDENTE ...:... V. E:ce-
-~!~~sem atenclldo. · . ~ . 

O SR. COELHO RoDRÍGUJ!S ..:._ 
. Teiiho · dito-:-"(~-'.ll.e1ni mu.ito bem. · 

__ P~mas.) · --- ------ ---'-..:.. 
• r .•. 

O SR. PRESIDENTE - Está fi1lda 
a hora do Expediente. Passa-se à 

. ORDEM: DO DIA 

Proporia. portanto, Sr. -Presidente, 
que os imóveis ·a.Ji Iocalizados, repre

. sentando grande soma ·-de . d!nheiro 
empatado pelo Govêrno, sejam ven-
didos por. 1nterniédio da Caixa Eco- ·Comparecem Ill8.iE 179 ·senhÓ-
nOmica. do . Lar Bra.sileiro · ou qual- · res Representantes: 

· quer outra 1nstitu1çâo adequada, fa- · · ' Pa.rtf.tUJ SocfaZ· Demacrátíco 
zendo íace o Govêmo, com o dlnhei- · 
ro a.ss1m arrecadado; a obras póbli- Amazonas: 
ca.s. 
· :Iria · além: o IUllllerârto proveni

ente das vendaS deverià ser queima
do e substitu1do -por apóliceS, emiti
das para o custeio de obras públicas, 
séjam- de portos ou estrs.dás de ferro. 

Sôbre s nacionalização· dos portos, 
'temos probletca. muito sério no nos
so pafs. - _, 

o· Brasil p:reclsa de portos, alguDs 
dê1es · absolutamente necessários, como 
o de São Frenc:lsco, ·que entrava._ a. 
export:a.ç§.o não ·só de ~ta. C:~.tar.l- ' 
na.- como do Pa.ra.nâ; isto no sul. No 
norte, temoS os -portos. de Mcssoró, 
M'acáu, e Areiã .Bra.nca.. que entra-

-. 

Pará: 

. ~'lhães Baia. 'ta.. I 
Alvaro. Adolfo. 
Du!Lrte ·de Olive!ra. _ 
Lameira. Bittencourt. 
Carlos Noguei.-·a.. 
N~ Parijós. 
Moura. Ca.rvalbo. 

~o: 

C.Iodomll' Cardoso. 
Pereira. -J'Cnior. 
crepori Franco. 
Odilon Boi:ea. 



Luiz carvalho. 
Joi;é Neivs.. 
A!onso Matos •. 

Pia ui: 
. Rena'lllt Leite. 

St.gefredo Pe<:heco. 

Ceará: 

Moreira ciit Rocha. 
Raul Barbosa.. 

Rio Grande do Norte: 

José Varela.: 

Paraiba: 

Se.muel Dlla.tte. · 
J csé Jofili. 

· J?erna.mbuco: 

Novais Filho. 
Jarbas Maranhão. 

. Osvaldo · Lima.
-~.Ferreira Uma.. 

BarllOSa. Lima.. 

Alagoas: 

-Teixeira de VMConcelos. 
Góes Monteiro •. 
Sllves~Péricles; 

Medeiros.. Neto. · . 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Lauro de Freims. 
Aloisio de castro. 
Regis Pacheco. 
Negí:e!l"os Fa.lcão. 
Vieira de Melo. 
Altamira.ll.do ~o. 
Etmáliio ãe Queiroz. 
Fróes da Mo~.·· 

-Esptrlto santo; 

Al'i Vlanli. 
Eurico Sales. . 
VIeira de Rezende. 

>Alvaro c~. 

Distrito Feder~: 

Jonas Correia. 
José B.omero. 

-137-

·Rio· de Janeiro: 

Al!redo Neves. · 
· Amaral· Peixoto. 

Carlos Pinto. 
Paulo Fernandes . 
Getúlio Moura. 

-Heitor Collet. 
Bastos Tavares: 
Btigido TúwCo. 
Miguel C'.outo. 

Minas Gerais: 

"Bénedito Vala.dares. 
Juscelino Kubitschelt. 
Rodrigues Seabra. 
Peito Dutra.' 
Israel Pinheiro. 
João Henrique. 
José Alkmim. 

AugUSto Viegas. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machaodo. 
Lair Tostes: 

São Pa.Ulo: 

Noveli JÚIÚor. 
Çosta Neto. 
B:OTáeio I..a.l:e:::. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogueira.. 

Goiâs: 

Diógenes Magalhães. 
Caiado Godoi. 
Ga.leno Paranhos. 
'Gt•Uherme Xavier. 

'Màto Grosso: 

Ponce de Arruda. · 
Martlnlano Araújo. 

· ·Parai!ã: 

liiiUilhoz de Melo. 
João Aguiar. . · . 
AramiS Ataide. 

&nta Catarina: 

Otacillo Costa.. 
Orlando Brasil •. 

. Rogério Vieira.. 

:ruo Grande do Sul: 

Ernesto Domeles. 
Gaston Eng'!'ert. 

• 
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A.droal:do Mesquita.. 
Brochado da Rocha,. 
Elói Roçha. - ,, .... 
Teodomiro Fonseca.. 
Dàmaso Rocha. 
"Daniel Fa.raco • 

. Manoel Duarte~ . 
Bitteru:ourt AzambUja.. 
Gllcérto Alves. 
Mércio. Teixeira. 
:Peru-o· Vergara. 
Bayal"'d Lima.. 

União ~átic:a Nac'.onal 

. Pará: . 

·Agostinho Monteiro, 

·Maranh!i.o: 

Álarico Pacheco. 
. .t..ntenor Bogéia. 

P.laui: 

José Cândido. 
Antônio .Correia.. 
coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Plfnio · Poml)eu.· 
Gentil Barreira. 
Ben! Carva.lbo. 
F-ernandes Teles. 
Leão Sampaio. 
Edgar de Arruda.. 

Rio GTande do. "Norte: 

F-erreira. de Sousa. 
Aluisio Alves. 

Paraíba-·: 
. . 'i 

Ve~Ud Wanderley. 
João úrsulo. 
Ferna.ndo Nobrega.. 

Pei'namlrJCO: 

Lima. Cavalcanti. 
JoãO ·cr..eotsi; 
G:iberto Freire. 

Alagoas: 

Freitas Ca_vslca.nt1. 
Mário Go:nes. 
Rui Pa.lmeira. 

' . Sergipe: 

Válter Franco •. 
Bahia.: 

Aloísio de Carvalho. 
Juracl Magalhães. 
Luiz Viana.. 
Clemente_ Ma.risnl.. 
Dantas Júnior
Ra.!ael Cincurã. 
Nestor Duarte. 
João Mendes ... 
Alberico Fraga. 
Rúi Santos. 

Distrito Federal: . 

:a:ermes LIItía. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeifu: .. __ ;-, __ _ 

soares· F'.Jho • 

Mlns.s Gerais: 

Magalhães P.lnto. 
Gabriel PasSos. 
Ltcurgo t.eite. 

São Paulo: ·----· ' 
Paulo Nognata.. , .... 

-

Galãs: 

Jales Machado. 

Mato Grosso: 
Ves];lSslano Martins. 
·João Vilasboas. · 
Agrícola de Barros. 

Santa Gata.r!na : 

Tavares d'.Amaral. 
Tomás FQ1li;es. 

Rio Gra~ do Sul: 

Flore5· da Cm!ha. 
Osório. TuiuU. 

Partiào 'l'rtiballz,f$ta Bra&'.Jeiro 

Ba.bia: 

:Luiz Lago. 

!Mstrito Federal: 

BeDJani!n Fs.rs.h; 
Vargas -Neto. 
Gurgel do Amaral. 



Benicio Fontenele. 
Antônio Silva. · 
Barreto. Pinto. 

• : Rio de Janeiro: -·· 

.i.belardo Ma ta.. 

Mlns$; Gerais: 

Leri Sa.ntoS. 

Paraná: 
· Melo Braga. 

Rio G:r:a.nde do Sul: 

Artb:ur FiScher. 

Pcmtão;Com.u.nista. do Brasil 

.. Pernamb~o: 

Gregório Bezerra. 
Agastinho Oliveira. 
Alcêçio Coutinho. 

Distrito . Federal: 
carlo!! _Prestes. · 
Maurldo Grabois. 

· Batillta Neto. 

Rio de Jtmelro! 

C"..aucl!no snva. 
Alcldes 'Sabença. 

Sãó-Paulo: 

_Caires ele Brito. 

Rio Gx-ancle"do SUl:

Trl!lno Correia. 

PartidÓ Republicano 

Pernambuco: 

Sousa. Leão. 
Se~pe:. 

Durval Cruz: 
Amando Fonte!!. 

M1nas GerSls: 

Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. ' · Mário l3rant. 

- . 
ParlidoP~~ 

Pará.: 

DeOdoro Mendonça. 

-. 
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Cea.rã: 

Alvaro Lhlhares. 

Bahia: 

Teódulo .Albuquerque . 

Parti<lo Dem~ata Cristão 

Pernambuco: 

AXruda C(l.mara. 

Partido Republicano Progressista 

São PaUlo: 

<;:ampos Vergal. -
O SR. SOuzA COSTA - Sr. Pre· 

sidente, peço a palavra, pela ordem. 

o· SR. PRESIDENTE Tem a 
palavra pela ordem o nobre Deput0;:io. · 

O SR. SOUZA COSTA (Pela. ;;r
tàem) - Sr. Presidente, ouvi -com ~ . 
s.tenção que nos merece a palavra do 
nÕbre Deputado Raui Pllla; Entret=· 
i;o, os assuntos que S. Ex.a versou da. 
ttibuna já. constituem objeto de d<l.\s 
p~ã!dos de .informações ao Govêrno 
AgÍlardo tão sàmente resposta a ~s 
ptdido para dar a S. Ex." os deviios 
esclarecililentos. . 

Era o tinha a declarar. <MILfto 
bem.> 

O SR. c.AfU.OS MARIG'ffi!:I-A -
. S't: Presidente, pe,ÇO a palavra, ~!11. 

ordeiil. .. . . . . 

O SR. PRESIDENTE Tem a. 
palavra.· o 'nobre Representanle. 

O SR. CA.'U.05 MARIGBELA. -
<Pela. ~> - Sr. Pl"esidente, s'~. 
nhores . Constituintes, o nosso · a~1~ · 
:mento Interno, nc:- seu art. a.o, § 1.0 , 

diz o seguinte: J • 

"Os Senadores e Deputados ~o· 
invioláveis por suas opini~ pa
lavras e voto~. no exerciclo iaS 

. fUilções do niandato". 

E, :C.o § 2.0 : . 

"OS _Senadores e Deputado::, 
desde a expedição dos' diplomas, 
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Dão .poderão ser proc~..:aSS.dos =~...; 

minslmente, nem presos·. sem .b. • 
cença. da Assembléia Consti~ta, 
salvo em caso de !la.grância em 
crime inafia.D.çé.vel''. 

mandatO e tendo noção· de suas ·res
poru;abilldades, não somente cómo re--

. presentante cio Partido, mas. ta.mbám 
cOIIlo membro desta Assembléia. d1s-
1>ondo das imunidades que todos temos · 
e· néo nos foram dadas de mão bei-

ora; Sr. Presidente, venho t:ra7.el." jada pelo que pretendem atrs.zar a 
aõ conhecimento da Assembléia tatos marcha âa demOC!Scla., 0 . Sr. Depu
àr suma --gravidade, que se r_e!erem tado Gregório Bezerra respondeu à 

. pr~isamente aos parágrafos que aca-. altura, declarando que Ilio poria os 
· · bo de ler. · pés naquele veículo imundo. 'porque a:a 

· l>..rbitràriamente, sem. quli.!quer case se encontrava como representante do 
l.;gai,·a policia do Distritq Federal re: povo. e membro da Assembléia; não 
solveu interditar a sede do Com1".é obedecelia à• ordem. Os. beleguins pv-
Metropolitano do ·Partido Comurus:a. Uciais foram obriga.dos a recuar. 
Ol' Uustres Representa.D,tes nesta 0as'l. Nosso Partido~ · tendo collhec1ment.O 
_ae um paitido registrado lega!me-i; ... , . dessas arbitrariedades, .das grav~ 

· Deputados Joãc Amazonas, Agostlnn'l ofenSas que -se praticam em nos'SS. 
at Oliveira, Batista Neto- e Gregó;;-Jo terra, tomou provid:êftclas·'·:Pa.ra. qae 
Bezerra, quando se dL."igiam para o os fatos fossem comunicados imedi'l- . 
local em que se encontrava a sede da- tamente ao. Exmo. Senador Melo · 
quêle Comité e ~ocuravam nela il1· .'Viana, dign!ssJmo PreSidente da. A:l-
gressar, foram impedidos pelos me=o! sembléla. · / 

"tir1Z8, pelos mesmos beleguins que o~- ·· compàrecemos o Sr.· Deputado J~ . 
sam .espanCa! traballia.dores nus llO- .AmazOnas e eu ·à residência do Sr. 

· rÕés e nas masmorras da Policia Cen- Senador Melo V1ana
1 

:e · mals .. tarde, 
tral, e. obedecem ao aceno de ilril . ta.Jnbém com o iluStre Representante 
Delegado .·da Ordem Politica e Soct<U Sr. Greg6rla-Bezel'l'S1.,-psra_"~berar os 
que deslustra o ce.rgo· que exerce. AB · .a.teD,tados e crlmes perpetra.dwccm~ 
im1lllidades, - qiie são as · de5ta AS- . a democra.cia, por, a.utorids.dés !ire'~-·· 
sembléia · soberana; - são àtingi:las pensáveis e obedientes, por S1lll. vez, a 
aesta. rorma.,/Sr. Presidente, sem Qlle. meia dúzia de elementos !a&cls+..E~S 

os que ali se encontravam esclareces- · aindã enquiatados nos. Pontos-chaves· 
sem de quem partiam as orden~J ab- . · do govêmo. · 
surdas. · · · o Sr. Senador Meio ~- jus-

'·Mais tarde, porque o ilustre Repre- :. tlça ··qe :!az a S. Ex.• - comungou 
sentante, Deputado Gregório Bezerrn, · conosco na mesmo .condeil$Ção a .ess~ 
per:tll3necesse à porta do. Cemité Me- violênclas e a êsses atentadoS,. e pro-

', tropolltanó, para evitar -que os ::nesmcs ·meteu·toma.r provid!IÍcias;. 
lr.responsãveis ali continuassem cotu iss!m, Sr. Presidente, .vemos que. 
outras provocaQÕes contra G nossa Par- a esta altura; a.1Dda ba. autorlda.de<J 
tido, ·registrado de ac!lrdo. com a le!. qup; no Govêmo, procuram imp~bi-
e talvez, mesmo atirassem COIIl SU3.3 ut;s;r 8 ma.rclla para a. · demccracla. e, 
a.rmss para dentro cia sede; procuran- mã.is do que is:ro, ·atingir s. própria 
do, ainda, garantir os correllg1onãnoa Assembléla CooStitmnte, - · : 
que não Sabendo das· medidas ar\11-, ~do o tw=·Partido levanta aqui 
tr:árias da. Policia. compareco..sse::n-·para ês'".e-protesto contrs semellw:ite fat.J'I .. 
attviciades legais e normais num par- quer alertar too.os · os Sra. Re;lresen-

. tido,"!oi amea.~do de prisão por U.'1l ta.ntes. para o rumo que vAo toms.ndo 
"choque" que desembarcou de !UD. · as coisas em nossa.· pâtria • 

. "tintureiro''· .Formando duas alas. os O Partido ComUnista tem advertido, 
polidsis que desce.""a.Dl do "tintm"eiro" 
exigiram que 0 ·nobre membro d'!Sta !numeras .vêzes, a Assembléta de que 
Casa entrasse no veiculo sem res\i,- todos · nós, demoérs.tas. corremos pe
tênc!a; porque de contrário diziam -" rigo; I1Ao apenas ·os comunlst&s. u;sa 
serla. muito pior. o Sr. neputac!o os represen~tes de outros Partidnê 
G:-egório Bezetra, porém, honrsndo seu . que aqui não. se IeVImtam perà defen:.. 
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del' as· próprias imunidades,. !ericbs, .. O SR. JOAO AMAZONAS (pela· 
que também são com o· fechamento ordem) - Sr,. Presidente, Si:s .. cons
de sedes e a proibição de reuniões 1e• t!tuintes, · encorn!nho à Mesa um re
ga.is,. em recintos- fechados, tenta.n- querimento formulado pela bil.Iicada 
do-se,, ainda, a prisão de membros de meu Partido sôbre as ameaçl!.s re-
desta. Casa. petidas que as autoridades· policiais 

O Partid(l Social Demoerático, que vêm praticando contra as sedes da 
tem o Sr. Pereira. Lira como Chefe nossa. agremiação política, em todo o 
de Policta e um de seus filiados, deve 'território. nacional, e, agcira, em plena · 
pronunciar-se e fazer valer ta.mbé:n capital da República. 
suá condição de · partido que se d:z Não podemos cruzar os braços, Se

. democrático; da mesma. forma. hão de :chores Constitulntes, nem silenciar. 
- . Procedel'- os demais partidos co:n as- diante dêsses atentados às leis do 

. ·sento nesta Casa.. A União Democrá- pais, diante do desrespeito ao próprio 
tica -Nacional, o· Partido Trabalhista e Tribunal Eleitoral, onde está regis-
ós demilis.precisa.m lembrar-sEi de 1937. trado o. Part!ào Comunista. Desejo 
quando começ:a.ram com essas peque- comunicar à Casa qut: sábado, à 1 hora 
nas medidas, Vlsa.ndo, principalmente, _ da ma.drugada, "choques" da Policia 
os comunistas, ma.s acabando por am- Especial inv_!l.dimm a sede do eom1u; 
qUila.r a. própria democra:cta.. Metropolitano do Partido Comunista 

:e ·-a· advertência que. !s--o, . da cr:t- e -interditaram-na., usando . de vio-
y lência e daquelas medidas tão usuaiS 

buna, ~ nome do Ps:rt!do Comunist\!., nas policias na.zista.s. · 
para ~ue, pelo menos, se .forme uma. 
ünião,. uma.· frenté única, de todos os · O Comité · Metropolitano de nosso . 
realmente democratas, ·a flm de 1m- Partido, na. ocasião, tinha em seu in-

. pedi:r se continue a. colfl.eter:S.tentados te:t:ior, duas pessoas que.se vir.am--pri-
. · vadas . de a.limento durante mais de 

. e de modo . a 1:1ue ·.sejam resguardadas· 24 horas,·. porque. as. ordens da Po
nOssa.s !mtinidades. ·Só assim seremos. licfll.- erSIIl, no sentido de não permi
dlgnos· da ta.r'efa de qu~ nos incumbiu t1r nem mesmo a entrada de alimen
o povõ bra&leiro, no momento de dis- .tos. sofrei-am ainda,. coino acaba. de 
cut!r o ·projeto de uma. Conatitui~~o. revelar. o companheirO .de bancada 
que· deve--õer-'aemocrátics.. Sr. Carlos Ma.'"ighela, inominável 

Srs. Representantes! Nossas respon- atentado, as imunidades de Represen-
. sah!U<ÍI!ldes são. muito grandes e n§.o tantes da Nação ~ue -foram proibidos, 

podemos fazer a politica do avestrnz. por três ou quatro. :lnsig!)iflcantes 
metendo a 'ea~ JJa a..--eis,, à espe::-a agentes de polícia, de perinanecer 
de que-.passe o tempoml. .,mesmo no portal ~ sede do Comité 

· o momento ·é grave, e nosso pro- .Métropo!itano. . . 
testo teria de ficar aqui, pàra que bem Além d&ses fatos a sede · uo nosso 
caracterizada tique s. atuação dos '11le Comité distrital norte, à· rua, S. 'Leo- '• 
procuram perturbalr a marcha da de- . poldo 270, foi Violentamente invadida, . 

· mocracla. vareja.da, e ~ve até _mesmo quebra-
. Compreends.mos nosso papel e tra· dos-os seus utensilloS. TôdaS as -pes

balhernos unidos, para fazer noss!IS sos.s que lã §e encontravam-foram 
imunidades respeitadas, -e ~tada •· detidas pt_!los processàS por todos nós 
a majestade desta Assembléia. que não ·Já conhecidos. através dos filmes na
pode ·ser ferida. Só assim assegurare- Zista.s e agora. utUiza.dos · contra. os eo- · 
mos, .l:'ealmente, . ao nosso pis, Iifio s6 mllilista.s .am nossa. terra. 

· uma Constituição democrátles, mas Atentados como êsse de :tranco· e · 
um verdadeiro regime democrático ostensivo desrespeito à justiça de nos-
<Muito bem; muito bem:~-> · so pais, demo~ que estamos ca-~ 

m!nha.ndo pa.ra os. dias :cegros da 
. O SR.; JOAO AMAZONAS - Se-· ditadura. mais !eroo, que nos encon

Ílhor Presidente, peço a palavra., pela. tramas num pais onde as leis nada 
. ordem. · · s!gnlficam, onde qua.iquer coronel :tas-

-O SR. PRESIDENTE .._ Tem a. clsta, à frente da Delegacia da. Or-
p::la.vra o nobre Representante. dP.m· Política. e SOda.l, como o se-
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tllor Imbassahy, pOde ameaçar até 
os msJ.s altoS representautes da Na
ção brasileira, sem se importar com 
as conseqüências que poderiam advir 
dêsse gesto impensado, se,· realmente, 
o Govêmo estivesse na disposição de 
punir, rigorosamente COÍno çieve os 
qu eprocuram desmoralizar as leis e 
!llfrlngfr os preceitos da justiça elei
toral, o que constitue . realmente um 
crime. . · 

Além dêsse protesto,..sr. Presidente, 
que transmito à MeSa., em forma de 

. requerimento, no qual . perguntamos · 
o motivo por que a policia -do Dls
tritó Federal vareJou e interditou a.S 
sedes do. nosso partido; se· ·havia or- · 
dem ·do colendo Triburial Superior 
Eleitoral para essa atitude; se o . Mi
nistro da JUstiça tomou as necessárla:s · 
medidas para averiguar, em inquéri
to, a_!'esponsab111dade das autoridades 
policxais que perpetraram tais vi~ 

lêncla.!' e arbitrariedades - além dêsse 
protesto, quero chamar a 'atenção da 

. Casa para· os fatos que se· estão pas
·sando, desde sábado; na capital da 
lteplÍbUca; · . -:-:- ·. ·. . 

O. SR. PRESIDENTE- Lembro ao 
nobre àrador estar eSgotado seu tempo ... 

O SR. JOAO Aliii:AZOl>!AS - Um 
minuto, apenas, . Sr. .Presidente.' 

A polícia do sr. L1ra prendeu e 
espancou, bà.rbara.mente, como ·nas 
masmorras nazistas inúmeros operá
rios da L!ght, que estão sendÓ tortu
rados, como se nos encontrãssemos na 
Alemanha de Hitler! Peço· ainda a 
atenção da casa para o !ato de ter 
el:Jegado até nós a notic!a alarmante, 
1:1as ainda sem co:ofirmação, de que 
dois. d111gentes operários .faleceram na 
Policia. dd "Distrito . Federal, hÓje, vi
timas da barb!Iridade incrivel de unia 
polida que toda ela merece a repul;;a 
mais· indignada dos homens que res~ 
peiUi.m a. amam a· liberdade. · . · 

Nf.O _temos, repito, coufJrma.ção, mas 
acabamos de ssb<>..r;--por várias fontes, 
que' o l!der da "L!gth", Ar! Rodrigues _. 
da Costà e o Secretário Politico do 
Comité Metropolitano, Pedro de Car
valho Braga., duas .das vitimas, após 
cruéis barbaridades e espancamentos, 
a.caba.ra.m por falecer na p.--ópria Po
liclà -centr-al. · 

Por isso, Sr .. Presidente, desejaria 
solicitar à Mess, já que nossas 1mu- .· 
nidade5. p;Juco valem, designaSse uma 
comissão, .. neste instante; para veri
ficar, nas. masmorras da policia., o que. 
realmente se está passando· com oS 
operários da "Light", nas mãos dos 
Jna1s . te...-rf7eis algozes ·do povo brasi
leiro. E se isso Dão fizermos, Senho
res Constituintes, eStaremos nós mes
mos abr-indo o-·caminho para que esta 
Cas'a, amanhã, com em 1937, seja. te~ 
chada e cont!z!.uem contra os próprias 
parlamentares e, contra o nosso povo 
tôdas aquelas atrocidades, contra as 
quais tanto lutamos e . pelas quais 
tanto sof~.;emos! · , · 

Era c que tinha a dizer, Sr. Pres!- , 
dente, com o .apêlo que dirijo a Vosss · · 
Excelência.~ (Muito õem; muito bem. 
Palmas>. · · .. ·-. -----. 

O· orador envia à Mesa ·o se~ 

guinte: -. ·: 

~ N.0 207, DE 1946 

Solícita. inf~ a.o. POder -E:re
cuttro sóbre o motivo por que a. .POlí· 
ci..,. do D:M.rlto Federal 'OOTejOO e in· 
ter~eães . do· Partido Cqmu:nísta. 

-·--~····-.. - . 
Considerando que a. r.o:-de-Junho .a_......:... 

policia interditou a. . sede do Comtté 
.. Metropolitano do Pa.rt!do ComUnista. 
do~·Bras!l, sita à Rua Gustavo La
cerda, 19, em plena capital d~RetlÚ/ 
blica; . · . · . . ·, 

Considerando que na mesma. data 
· !oi a.ssalt:.da e vareja.cla pel& policia · 

a. sede do Co:inl.té Distr!tal. Norte do 
re!erldo Partldo, sita à Rua Leopoldo 
280, nesta. Capital; 

CQ;IlSiderando que a ocupação des
sas · sedes ·do Partido · C<lmun1sta. do 
Brasil se fez por c~ das s.utori-
4ades policiais, sem apOio na lei; · 

Considerando--que o Partido. Comu
nista do Bra.s!.l ~ um partido politlco 
registrado legalmente; . · 

J:tequeremos a V. Ex.•, nos têtmoa 
~o a.rt: 61, pa.rãgrafo s.o Cio Regimento . 
Interno em vigor, seja solicitado ao. • 
Poder Executivo, a.tra.vés do Exmo. Se
Ilh<lr Milüstro da Justiça, in!ormar o · 
seg-.únte: 

1) Por que motivo a Policia Civil 
do Distrito Federal · resolveu varejar 
e interditar as sedes do Part!do ca- · 
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mUIIista. sitas à Rua Gustavo Lacerda. 
19 e· à Rua Leopoldo 280; 

2) Se partiu do Colendo Tribunal 
_Superior Eleitoral !!. ordo.m de varejar 
-e 1nterdltar as sedes do Partido Co
mtml.sta. do Brasil; fato que se 1'egis
trou p.o . d1a 1. 0 de ,Íunho. 
• 3) Se o Ministerio da. Justiça Já. 
tomou as necessárias medidas. pa.;a. 
averiguar em inquérito a responsabi-

. lldade das . autoridades pollcia.is que 
perpetraram tais violências e arbitr...-
riedades." · 

Sala das Sessões, 3 d.e Junho de 
1946. - Luiz Carlos Prestes. - Gre· 
gório Bezei'ra. - · Cla:uãi'lio José da 
Silva. - Batista Neto. - Caíres de 
_Brito. - Ale~ Coutinho. -Alcides 
·SabenÇa. - José Crispim. - Mau
ricio ·Grabois. - João Amazo=. -
Carlos_ Marighella. 

O SR. HÀMILTON NOGUEIRA -
Sr. .PresidJmte, peço .a palavra pela. 
ordem. 

O SR.---. PRESIDENTE - Tem a 
. pàla.vra o nobre Representante. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
(Pela ordem) - Sr. -Presidente, Se
nhores Representantes, na. qualldac;ic 

· de Presidente da . Comissã.d' Parla
mentar,. nomeada pela Mesa para 
estudar a.s rainvMics.ções dos traba
lhadores 'da Ligth, lamentando os 
IICOntecimentoif ~da·. noite de . se:tta.
!eira., e sendo testemuDha, com meus 

· comJ)allheiros de ba.nca.da, da decla.
raç&o daquela. greve cr!.mmosa. · 
(apoiados), quero :razer um .relató
rio imparcla.l de todos cs· aconteci
mantos. 

A Comissão estudou detalhada-
mente- todOS QS SI:U)eetOS. Pr:X:Ul'S.
mos, .prll::leiro, ouvir os . presidentes 
dos d!versos Slnd!catos ·das Emp!êsa.s 
que aqui compareceram e deram seu 
depoimento. T-odos nós :fizemos nu
merosos inquéritos SO~e a vida. do 
trabalhador d.a. Llgtb. e elaooramos 
um orçamento, chegandO-Se à con- · 
clus§.o de que · êles tinham 'necessi
dade de um aumento de sa.lá.rio. 

O Sr. Jolio Amazon48 - A greve 
era. criminosa.? · 

O SR. HAMII·TON NOGu:i!:m.A ....;.. 
Responderei a V. Ex." em tempo •. 

Ouvimos, depois,• vários diretores 
_da. Llgtb. que· nos tro=:un todas 

as informações pedirlas. Soubemos, 
mais · ta.r~e. que o ilustre diretor do 
Departamento Nacional do Trabalho, 
havia chegad<l a uma solução con
veniente aos trabalhadores. :e-.e:--

. vemos, en-tão, elaborar solução con
junta. no feriado de quinta-:feira., . "'· 
lá. estivemos três· horas-debatendo o 
assunto, sem chegar a qualquer 
w:ôrd<l. 

Nesse mesmo dia:, a tarde, fizemos 
outra r~união e & Comissão ?a.rla.men 
tar, através de minha palavra., como 
Presidente~ disse aos representante da. 
Ligth que ichamos, de fato, a. propos
ta. irrosória e :fa.zia.mos uma outra, de 
aUmento de 20% que, diga-se, seri? 
aceita pela maioria dos trabalhadores, 
não, porém, pelos agitadores que de
claxa.ra.m a greve. <Muito õem. ~ 

' Prometemos,. então, compare<;er a 
sede do Sindicato. Foi ma.rcáda· e. 

· data de sexta-feira.. Ia.mos lá- porque 
tfrlhamos prometido resolver o assun
to, dando às emprê.sas o prazo de três 
dias para a ·resposta. Fomos bem re
-cebidos por tôda. aquela. ·gente, mas 
desde o primeiro instante vimos que 
a assembléia. nf,o era legítima. e, sim. 
constituida por agitadores· que não ti
nham outro fim sezião desencadellrl' 
uma. greve-, marcada para todo o 
Bresll e que de fato surgiu, àquela 
hora., no Cea.rã. e teria surgido em ou
tros lugares, senão representasse a. 
vontade "de uma minoria de tra.balha-

~õ.oies. 

O Sr. Arruda CfJ.ma.ra - V.' Ex•. 
poderia. in!ormar a que credo politico · 
pertenciam êsses agitadores? 

O SR. HAMIL'l'GN NOGUEIRA -
.Não faço parte dos outros credoõ po
liticos, mas posso informar que · são 
ag!tadores que· conspiram contrs üõ 

:inter@sses da. naclonalldade. <Muito 
bem. Pal11W8.) '·. 

O Sr. Nereu .Ramos - V. Ex". sábe 
pe:r:feitamente que a5 greves que esl4o 
sendo tentadas, obedecem a um· plano 
de agitação poí!t1c.a.. . 

<Trocam-se numeroaos api:lrte:s . 
er.tre os rep:rese1itrmtes das de
mais 'bancacfa8 e IM banCada· co-
munf3ta. > . 
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O SR. HA'MJT.TQN NOGUEIRA: - a pala.vra. a alguns Senadores e DepÚ-
V. Exas., na bancada comuniSta, es· tados, pam tratarem de outros · as-
tão mmto mais 1nfarma.dos da que eu suntos, por entender que casos de vul- . 
sObre_ esSa.s greves~ Se o Sr. Senador to não podem deixar de reperctrtlr 
estivesse lã, saberia 1dent1!car todos aqui. ·:z· precisa, porem, que se con- ·· 
aqueles oradores <Muito z,em. > e1lie essa. necesSrdade eàm o dever, 

(Prossegue a troca. de apartes.' que todos temos, de n!o prejudicar o 

0 SR. PRESIDENTE (fazendo so& deba.te do projeto const1tuc!onal, Visto 
coma a primeira coisa de qile ·o país 

os tfmpail1Js) :--Atenção 1 DeCessita é de uma Carta. democ:rtt:-
0 SR. HAMILTON NOGUEIRA ~ tlca. . . 

os nobres Representantes comunistP.:. Peço, por conségufilte, aos oradores, 
podem gritar à vontade e atirar sObre que ·restrinJam · quanto po5sivel_ as 
l:llm tOdas essas pecha.S. Nós, os de- suas conSiderações e, aos -demais Re'-
fensores da· democraçla. já previamos. presentantes, que não :Interrompam os. 
a que nos . submeteria.mos. . Podem · que se a.c:ha.m nà tribuila..· 
VV. · Ex"s. chamar-me de fa.sc1sta e O sr~ Tri!ino · Corréa - E' indis- . · 
reacionário,. porque. em de!ess · do pensâvel que essa tribuna nãó sejá. 
Brasil, esta.\"ei. sempre à. frente de to- usada pa.n defesa dos. !.nterêsses de 
dos. Aqui e.Stou' para so!."'el' as ealú- · grandes emprêsa.s 1Illper1all.stas, como 
n1aS e apodos, porém, não . deixa.re1 de é. o· caso· d -Ligbt;,__ · · · · · . · 
atacar essa greve •. Não temo dizer o Sr. Ataliõa N~~No·::no-
que êsse movimento' é contra o ~ra.sll . ainda, que o _presidente do-Sindlcato 

o Sr. Nereu Ramos:- V- E:&W: pode _;menta, ·lllSis que à própria ConStitui- . 
adialitar, -porque toda a Na;c;ão está Ção, lmports. atender ao. relatório que 
ciente ·disso, que essas greves 'Ilfio vi.- .ora faz o llui;tv.: Senador Sr. ·-Ramil"-
sàm a- reinvidicaA;óes de 'direito, mas ton Nogueira.. ~ · 
e..-tá.belecer. no pais a .submersão da or- · . o sr. CarZos ·Prestes - ·EstamOil · 
dem ::>elo Partido ·ComuniSta. <Muito prontoS a ouvir. o réla.tório que· pre-
õem.-) . .. . . ' . . . - . ten:CJé·-taur .. .o,nobre orador, mas ®s- . 

O Sr.· Barreto Pfnto - Estou de de já protestamos contra--a. dec~ _ 
parabens. Jé. àgora, verifico que todos· ç§.o de que a· greve tenha s!do d~- . 

. me restão. da.Ddo razão. · InsUl'gi-me· grada. por agitadores contulnazie:l, 
· contra o :Ps.rt!.do ComUDl.sta e denun- o SR. HAMILTON NOGUEIRA -

c1ei .. as. greves a· que , estamOS ~- Não é surpresa para. mJm a acusação 
ttndo., EDciiiltrei pela frente, em de- ·feita; amda há poooo, pelo ilustre 

. tesa· do comunismo, OI! qlle hoje mais ~ do Partido Comllilista pa:quc; 
·a.>i!óroeamente o atlicam. · · como se pode ver!!icsr pelo .seu d!s-

0 Sr. Ner-• ltllmes -....__,:__to_ o - ·-curso aqUi pronunc1ado .há cerca. cie 
.,_ """'i,..... · cblco dias eu jâ a esperava. Não sarei ' 

Partido ComUDlsta eStiver registrll.do, ·cayle.Z de delatar quem quer .que seja. 
· . exlstL-á • legalmt!nte e todOB . têm de . Estou :tala.Dc!o . de 8oiita.dores. A poli-

respeitar a lei. . . c1n · que· procure conhecer quem· aio 
. - . o sr; Barreto .Plnto ,_ v. Ex ... C:on- êlell. . · · · - · :-
. ttnua :ao Iildo do .llOSSO grande chefe, .. COmo vinha referindo, Sr. Pl'esi-

Getullo yarga.S. que ser :referiu à ex!s- dente, . ouvimos _tol:os os . oradé!es 
têticla do Partido Comunlsta, :nas quando foi decla.rada a greve, dentro . · 
apenas enquanto estiver dentro da 1e1." de um& assembléls ta.closa onde ~- . 
' · CT-m..:se inúmeros a-r.a. o vts;-'Qma Dlinoria: m!l.pessoas, orçatt"- .. /' 

·~ ..- do a maioria pÓr, ma.1s cu menos, t;t": 
·. Sr • Pre8fdente, lczen4o = 08 .- · mu. A prova de que a Aasemblé1a ~~ ·- ·· 

tfm;:t:1108, reç1Gm4 fnsf8tentemen- :retletla a O);lin11o ào maior nllmeró, -
te tltenç4o.> · é que s greve traeassou (paZ=> e, 

O SR. PR.ESlllENTE :..,.... Dirijo um ainda, que o Presldente do Stndtcado 
apêlo à. Assembléia. Consta. da ç:rdem do Tráfego, no f!.m da sessão, encheu- , 
l!o dia o projeto da Con:;tituição e só - sa de b.."'ios e ~!.firmou: tu1 tra.ido pelos 
por tolert.nc1a da Mesa ~u dando meus compa:!be1J'osl Essa. é melhor 
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-prova. de que a.li se e:ncontra.va uma 
minoria. .faclosa.. 
. A essa. altu.-a, ·declarei, com igual 
respeito com que havia. ouvido aquelas 

• pala.vras, que a greve .em injusta, que 
ela. Dão .se· justl.ficava., porque seria o 
ãssasS!Ds.to de> . próprt~ Brasil, por

' quanto monertam as crianças :ü.C5 :nas
pitais, mulheres nas matermda.des, ve
lhos e. pobres. 
. Felizmente, a. grande maioria dos 

· traoolhadores da Llght, cheios de bra.
sllidade, não q<uis ouvir a palavra. dos 
agits.dores e reagiu violentamente. 

Senhores! Para patentear aos ca
~im1sdores· profissionais que não ãls
p&m de um ·Só argumento e, por 
isso, ·vem. ia.nça.r..'me a. . pecha de de-

. fensor dos interêsses ·da Light,_a .nossa 
atitll%1e, mostra que, ao mesmo tem
po em que reprovamos a. .ação dos 
a.g!ta.dores,: estamos ao lado dos tra
balhadores e lançamos, neste l.n.o;tante, 
veemente protesto contra a. atitude 
da Llght, que acaba de nos manda::
dizer, a.· nós, Constituintes, que, em 
virtude 'da nova. direção que to!lla- . 

. ram. os acontecimentos, não podia. dar 
.&oluçl!;o A. nossa. proposta, . visto estar 

. o caso . agora afeto ao Govêrno. E' 
:.-pJ:eclào que a. direção da. Llght cem-
.. ' preendi que justiça Soc1al n§.o se !az 

apeiUl.S com a.uxilio · do Poder, :tÍla.s 
. satiefa.zendo-se às jusl;as reivind!ca.
çlies dos· trabalha.dores e · estas se re

. solvem com as-nossas pro:Postas. 
-lAvro, sr. Presidente, repito, !lleu 

veemente' -protesto cOnt:a.· os diretores 
da. Llght, que aqui. _estiveram nelite 

. comento para.. dizer que não nos dão 
res];lOSta., ~rquanto . o' caso · estâ · afeto 
ao Govêrno e, também; contra oil agi
tadores, pois a.quf.estamos em defesa. 

· doa tnte~s5es dos trabalhadores e· 
ecntra' os erementos. que des(t!tJ,m 
achar a soluÇlí.o=J,o:r melo da pol.icis. ' 
CM~to bem. Mutto bem. Pal711óZ8. O 
.O'l'al!m é vtvamente c=pnmentGdo.> 

r • • 

· O . SR. PRESIDENTE - V&mOS 
·passar à matér!a constante da Ordem 
do Dia.: discussão do projeto de· Cons
tituição. Dou ·a pa.Ia.vrs. ao primeU'o 
orador inscrito, Sr. Antonio FallclanO.:' 

0- SR. SAMt1EL DUARTE - Se· 
:nhor ~dente, peço a palavra, pela 
<!fdem •. 

. 0 SR. PRESIDENTE - Pei"dõe-me 
V. Ex. o.. Já. concedi a palaVra ao prl· 
meiro orador inscrito, para discussão 
d"o projeto constuc:onal. Oportuna
m-ente, concederei a. V. Ex. a. a pa.la.vra, 
P:la ordjllll. · . · 

. O SR. SAMUEL DUARTE.- Grato 
a V. Ex.•. -

O SR. ANTôNIO PELICIANó -
- Sr. Presidente, Srs. Represenum
tes: com !1- noção da grande. respon
sa!Jllidade que pesa sôbre minha cons
ciência, venho a esta. honrosissima 
tribunll. para iniciar os cl,eba.tes em 
tOmo do projeto da. Carta. Politica · cio 
Brasil, encaminhado pela cioutá ·Co
missâo Const!tucional a esta respeitá.-

. vel i'..ssembléia. Constituinte. 

· E' alta honra para a. representa~o 
de São Paulo dar· comêço A. aprecisção 
outorgada. a . esta Casa., da. futu."a. 
Carta Magna de nossa. terra, 

Rendo, P~te. núntwl 
homenagens ao patrtotismo, A. opero
sidade. e dedicação dos .ilustres Senho
res Representantes que lritegra.rrun a 
Comissão Constitucional qli,e, presta.n- . 
do ao país serv!ço -de va.lia. incontestá
vel, inscreveram seus nomes, p!Íra. 
respeito das gerações futuras, na. Hi.s
tória. PoUtica da nossa. Pá.tris.. · · 

Vivemos, .si.-. Presidente, um ins
tante .de intensa 1l.gitação em Íl~ 
terra., qúe não. pode obStar a efeti
vação do anseio de nossa gente sinte
tizado na. firmeza e. no !orta.lecimen· 
to 1ia. ordem demoorá. tica. • 

• 
T-emos o dever de afastar, peia. !ra- -

teÍ"n!dade dos homens bem intencio
nados; pelá união dos bra.slleiros dig
nos dêsse nome, os sustos e as incér
teza.s, o silêncio e o ·medo; fôrças de 
destruiçéo que só podem ter deSen
volvimento nas pâtria.s divididas; 

Não é possível esquecer, como sen
tenciou um grande patriota., que o 
país ai esU de v.eia.s abertas, afere~ ... 
cendo-se c'o~lllo:; um laboratório histór!
co, donde, fatalmente, há de vencer 
um direito seguro a :;srantir todos •:15 
interêsses e uma justiça sac:Ua: a· as-
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. segurar. a. paz, em tôdas as consc:lên- trangeiros tôd&s as · ma.ravillííís e 
c!a.s. t6da.s as possibllidsdes da fartura:· 

.. _Como proclà.mou Um. coração ali-:, I; Alfabetizar o ms!ar nÚlllero é 
mentado pelo mais Vivo amor à. nos- ·por si,· um progra.ma. gover:namental. 
sa terra, sente-se que o Imenso co- Permita a. Assembléia que· inscreva 
losso, gigante do poeta.-;' se ergue . .ié nesta exposição uma apreciação sO-
pé, e, por todoS os espiritos passam bre. os municipios paulistas que ,re-
os ventOs fecundos do século, car- cebi em trabalho dês.se ilustre patricto · ~ 
reando. o pólem de novas idé!as, no- o Pro!. Rafael XaVier, para que seja.-
vas. aspirações é novas- espemnças. observado O P>Oblema da. instrUção na 
Fra,ternlzellli)s, pois, brasileiros de to- . :mais rica. t<'D.ida.de da ~çoo: 

' dos os ·partidos, cidadãos de tôda.a as · 
crenças, as nossas energias, pa.ra · que 
amanhã, "'o ediffclo da Pátria, recom
posto ou. reerguido no chão limpa do 
futuro, possa. ostentar ·-em sua. fachs
da republicana., como cariátides orna-
. merita!s, as conquistas ordena.da.S pelo . 
patriotismo de nossà povo, denuncian
do de.sli>'!:!'s .me.ls altos, .ms.is · úteis e 
ma.is·fecundos." · 

E · para. tanto, é essencial, êomo 
dizia Washin~on Beltran à · Consti
tuinte do Uruguai, que trabalhemos 
com o pensamento, Iibel-'-..o de pre-' 
ocupações sectárias -; com a.· inten
ção .pura., .como puros são os ideais 
dOS' homen&-que pensam, JiÓ. na gran~ 
deza moral e material de'·SUB. .terra. 

·Sr. -fres!dente, está em plenário o 
projeto da . :futura ·Constituição :Sra.- · 
&flelra., jé, .. apro>"adO ..ei%1 g'lobo, na 
!arma. regimental. Em cumprimento 
ll.O • manda. to que me . foi · -outorgadO 
-p_elo -povo de S. Paulo, quero, excusado 

. da·insuficiêncl.a de meus recursos, d.v 
a minha modesta· contribuição a, tra.

. l;l!bo confiado ~ sor>eran!.a des+..a .Im
ponente I Assembléia.. 

Na. 'Com!ss§o COllStitucional e nesta 
Asllembléia eminentes repr_esentantes 
pe.u!lstas traduzirs.m, em ' trabalhos 

1 dlgnos , o ponto de Vista de s. Paulo 
em problemas que pre·o~upa.m a cons-
ciência do povo brasileiro. · · 

Sa'Me espir!tual pela. dlfusAo do 
~o com 1t. alfab:t.lzaçll.o. Sa'llde 
t•"'ca. -com a s.ssistêncla -médica e 
hospi:~. Sa.~de pol1Uc:o-e.clmin1&tr&
tiva _pe~ . fort&lecimento do.s mU%11-
cfpios. Ela o;: prlncip!QS per que squi 
1111vem ba.talhah~ a bancada do meu 
:i!'.llta4o, em seu ~e sonho de tr&
balbar t~elo progresso !to Brasil -
País belo e ·rico, que, co~ u:n mi
llonári!:, ~erece, a brasile!r~ e • 

l!'SI'ADO DE SAO PAUI.O 
. - ' 

'Lfsta dos municipios, crmJorm.e à or
dem decrescente ·das ,.~ ~ 
tas _de aljabetf.zaçtiO: · . - . . Al! • 

MUiliciplo · .. % 

1. São ·Paulo : . . .. ': :.-• . ~. &!,82 . ~' :ntos .. .. .. . .. .. . .. 80,76-
. nto .André .. • ... .. .. 77,08 

~L S§.o Vicente ' ........ :. 74.79 
5. Sorocaba .. .. : .... , .. .. • 72,08 ·· 
6. Campina.s .. .. • : .. :. . • . 71.24 
7 J · · · ·. '. 7n,2a·· 8. txll~i •. "~. . . ... . o • •. o ..... ••·• • v 

· • .E'ira.cicaba. .. • • • .. .. .. • 69,98'-
. 9. ru~ .... ;....... 68,73 
10. Ammcans. ;-:--;-;.., ____ u.. ·. 67.62 
11 ..,_,. - ·---• ..,_to •.• • ; .. • .. ..... • -··67;49- -
12. Bauru .. .. .. · . ; .. • .. • 66.20 
13. Ribeirão Preto .. .. .. .. 65.'88 
14. Perel.ra. .Barreto • : • .. • 65 71 
15. Guarulhos ......... ·... ..G5.'S2 

~ 115. ttu . . . . o. • ••• o~.... 55,26 . 
17. Bctuca..tU .. .. ... ..... 64.40 
1e. Cl'UZ"..iro • • • • • • • • • • • • 64.14-
19. Barretos . • .. • .. .. • .. '8a.li4 
20. Pirassununga. • • . . · .••. 

· 21. Guaruja\ . . . . . ....... . 
22'. ""1'1etê • . • • • .. • •.• o ..... . 

· 23 .· Ume1r'a . .. . . . .... , ... ; 
24:. ruo das Pedras ..... ' .. 
25:: Ara. ""&q'U8l"& • • • •••• -. • ' • '• • 

26. Ja.bot!cabal .. .. ...... 
27. Bebedouro , .. . • . ...... . 
28. &o Carlos .. .. ...... . 
.29. Ta.uba.té ·•• • .. • ••. ; •.••. · 
30. Slo B,oq'ue • • '! • • ••••••• 

31. Santa Bârba.ra ........ 
32. Monte Mor .........•. 
·.,a. Moi~ das eru::es . . . ... 
-34 .. Ass1z • • • •. • ••••••••••• 
35. Sa.nta Rosa • • . • • ••••. 
36. Pnnça, . . . . • . . ... ~ ~ 
37. Ita.Ulla. · . . . ....•.. 

63,80', 
63,67 
r.s.so 
61,80 
6~.23 

60.95 
80,&2 
60.79 
6D.46 . 

. 59.Sl 
:!9.54 . 
59.46 . 
59,10 
58,75 
58,58 
58.54 
57.58 
~.3'1' 



38. ·itarap!na. ....... . . . . 
39. PederD.e1rs.s ....... --.-.. . 
40. ~Bata tais . . . . . . . . ..... 
4I.. 'Lórena .. . . . . . . ......... . 
42. Gua.re.tinguetá . • . . . • . -
43. C!i. tanüuva . . . . . . . ... 

·44 .. Ol.trinh.os • • • • .. • 
45. lnda.1a.tuba . . • . . .... . 
48·- l..à:ranjal . . . .. . . . .... . 
47. Al"aras • • .. .. .. . .. .. .. .... 
48. ~sa. Branca • . • • ~ • ~. 
49. P.a...""'naiba • • • • • ........ .. 
5:0. Araça.~uba. . . . . . .... . 
51. Ca..pivarl. . • • • · ........ . 
52. Jaú -.. . . . . . ..... : . .... 
63.. cachoeira . . . . .. ....... . 
54. Aparecida . • • • • • . • •.. 

· 55. BernaJ:dino üe Campos • 
56. santa Adélla . • • ••... 
5'7.. Piquete . .. .. . . ......... . 

58. Tupã .. . . . . . . ......... . 
5'9.. Rio Preto ·. . . . . ........ . 
60. Dois Cón-egos . . • • • ..• 
61.. Ta.m.ba.ú • • • • . o •••••••• 

62. Pl:'esidente Venceslau •• 
63 . Marília. • • • .. .. • • • • • • .. • • • 
64. S$o Pedro • . . . . . . ... 

·00. Ja.rd.J.n.Qpolis . • . • • .•.•• 
66. Itapetlnnlng'l .. •• .. .. 
67. Soo João da. Boa Vista • 
68. ;r.e~e ... · . . .. .. . ......... . 
69. -IJ.ndóia . . . . .. .......... . 
70. Lins .. -·' . . . ........... . 
71. 'l'a.qus.rlt!.nga • • • • • •• ~ 
'12. POrto Ferre!ra • • • • • ••• 

--- 73. Gtl&rá ••.... ·~······· 
"i-4. !'Orto Pellz . .. . . . ..... 
'15 • Eoe41n.a • .. • • • • • • ...... . 
76. Uogi lWr1m .. • ...... . 
7'1. B1ri:gU1 • .. .. • • • • • • • .. • • .. 
78. 'rattl1 •· .. ~ .. . . ........... . 
'lG. Caçapa. VS: · . • ,. ••. : .... 

• 80. Plta.nguetras • . . • . ........ 
' . 81. Pllldorama . . . . • ......• 

-il3. lpausSu • o o I . "' ....... . 
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5'1,19 
5'1,09 
57,02 
56,75 
56,69 
56,65 
38.!)5 
56,43 
56,33 
56,27 
56,15 
55,78 
S5,69 
53,q3 
55,11 
54.34 
54,77 
S4,57 
53,99 

. 53.S9 

53,61 
53,1)0 
S3,46 
sa.:n 
53.22 
ss.2o 
52,71 
52,65 
52,43 

52.42 
52.42 
52,40 
52,29 
52.28 
52,27-
52.25 
52,19 
52.!8 
51,99 
51,9S 
51.84 
51.b4 
51,411 

51.26 

51,16 

83. Matão ............. 
84 •. Brociosqui . .. . ......... . 
85 ~ 1\!0ii.te . Azul . .. . . . .• : .. 
86. ~garapav:a • .. .. • • .. • .... 
87. Pom.péla • .. . : ........ . 
88. Santo Ant6nio üa A!egrta 
89.. J.aca.rei 'ao... .. .. .. .. .. ........... . 

· 90. G11aíra .. . . .. .·-; .. ·-....... . 
91. Itã.Pous . . . . . .. . ..... . 
92. Altinópolls .. • • • ••••• 
93. Torri!lha . . . . . ....... . 
94. Olimpla . . .. . : ........ . 
95. -De.Scalva.d.o . • . . . ....... 
96. Aguas da. Prata ....... . 
9'1. · .Monte Alto • • .. ....... . 
98. Sertãoz!zlho . • • . .. . . .... 
99. São" José do Rio Pardo 

100. Conchas .. · . . . . ~ ..... . 
101. Tabatinga • • • • • ..... . 
10:2. Orlân.<lia . • .. . . •...•.. 
103.. Ita.pui. .. . . . .. ........... . 
104 .Boltuva. . . . . . . . ........ . 
105. São Sebastião . . . ..... 

106 .. V era cruz .............. . 
107. PJ:esiüente Prudente •.• 
lOS. Vlrad.ouro ~· ...... ~ .... .. 
109.. P-ontal . • . . . .......... . 
110. Fernando l?l'esbes . . . • 
-111. Cl:J.&vantes -'-..... .. • . ...... 
112. campos do Jordão ••.•. 
1·13.. Cot1a .. • . .. . ................ ... 
114.- .Am.p~O .. . .. . . ......... . 

. 115.. CS.jllrU . • . . .. . .. ~ •...•.. 

118. l)aartUla •••• •·•••·••·· 
117. .Pedreira •• ~ . . • ....... . 
118.. Piramb61a • • • • . ••••• 
119. Palmlta.I • , . • . ....... . 
120. Oleo . • • • • ..•.•.....•.. 
J21. AndracUna .. .. ...... 
122. Avaré •• . . . ••••...•.• 
123. Bs.rirl • • • .. • •••••• t' •••• .. 
124. Ba:ra Bolll.ta. • o .. .. •• 

125 ~- Qu.a.tA ; • • • • ••••• 

"126. ~ •••••••••••••• 

127. Colina . . . . . . . ...... . 

51,06 
51l,94 
50,90 
~0.86 

50.86 
50.78 
50,16 
50,73 
~0.49 

50,38 
!50,1-4 
(9,9!1 

49.96 
49,91 
49.CO 
49,!11 
49,03 
4'3,97-
48,7-t 
48.65 
~.61 

48,60 
48,5S 
48,56 
~8.b5 

48.47 
48,46 
48.09 
48,115 
43.01 
47,95 
47,9S 
:1'1.76 
47,64 
47.5~ . 
47,52 
.(7,411 
47;39 

.· oi7.14 
47,1<1 
47.07 
47,06 
47,0S 

"47.~ 

(6,99 



128. Mineiros- • • · • • • •••.••• 
129. Queluz . • • • • •.•••.••• 
130._~ •..• .... :.· ..... . 
131. São Joaq;ul.m • • . • • ••• :, 
132. Ibitinga • • . • : • • • ••••. 
133. Santo Anastácio . . . • • • 
134. Mogi. GÓ.JaSSU •••••• 
135 • São S1mão •. • • • • .. ... . 
136 .. Ç<licério • • .. .. .. ... . 
137., Tremembé .. . : .. · .. -.. 
138. Pinhal .. • • • • . ...... . 
139. Palmeiras ........... . 
14D. Pindamcnhangaba. .. .. 
141:. Promissão .. . .. - ...... " 
142. :M:ococa. .. .. ......... . 
143. Serrs. Negra . • • • · ..•• 
144: Potirenda.ba .. :... .. .... 
145. Ribeirão Bonito • • .. .. .. . . -
146. Penápolls • ; ........ 
147. era vinhos .. .. .. .. .. 
148'.~ _Itanbaém, .• • .. .. ·• .... . '· 149. Guariba ....... ~ ... _; 
150 •. Nova Granada. .. .. ~ ••. 
151. Cs!elAn~ .. .. .. .. .. 
·1.5=: Itararé . . . . . . . ..... 
153. Ga'tUllna. . . • . o ••••••• 

1~. P!ratin!nga. . • . . . ..... 
155 .. AVanhandava • . • ....•. 

.156. Agudos • • .. .. 
157. Cajobi . . . . • . . ....... . 
158. Marjonópolis ·: • •• · .. .. 
159. Valparafso .. .. .... .. 
160. São ~~1 ........ .. 
161. Garça· . • • . · . . . ; ~ .•.•• 
182. Bc.caiuva . .. • . . •.•.••• 
183 . P'orlnêss. • . . . . • . .....• 
184. Dourad.o .. · . . . . . ..... 
185. Presiden~ Bernardes •• 
188. ~eira.a • • • • • • • •.••• 
187. Blotaa . .. . . . . .· ......• 
188. Mlraasol . . . . . . . .... 
1819. An;a.tuha -.. • • • . • •.•.• 
170. Cab!'eúva- • • • ~ .•••••• -. . . 

17:1. t1ch0a. •• - . • . ....•...• 

!'1'2. Regente Fe!Jó .. 
/ 
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46,92 173. Ituberava .... -.... 
45.91 174. Pinheiros .. .. .. .. .. 

' / -46.SS . 175. Se."l'a. Azul .. .. ..... . 
46,59- 17ô. Càn1i!do l.I.:Iota. .. .. .... . 
46,54 177: Va.rgem Grande .~ .. .. 
41>.49 178. Ita.job! •• .. ......... . 

· 4S.3e 179. Nuporanga .. :. 
46.24 · 180. Salto Grande • • .. .. • • . 
·46.24 lSl. C<>roados .. .. • • . .... : 
46,14 la:!. Igua.pe ............. . 
~6.~~ 

46,10 
46.05 
45.97 

183, Atiba.ia .. • • .. ... : .. •• 
184. P'..rajú .............. .. 
tas .. Santa Rita .. • • .. .. .. 
186. ~ Galla . .. ... . . ._ .... ; .. 

4292 
. 42.85 

42.81 . 
12.'12 
42.6!· 

. 4Z.60 

42,'i7 
42.4-l 

.• 42,34 

42,03 
41.99 
-11;89 

- 4l,d9 
4.!-.i!S 

451,59 18'7. Boa Espers.nça. • , . .. .. 41,82 

45,88 lSS. Prainha. . • • • '.-.·~-·. 41,57 
4.5.76 189: Itatinga .. .. .. :.. • • .. • 41,57 
4;;,68 . 190. 'Cedral .. .. .. .. .. .... 41$ 
4.5,57 _. · 191. Patrocinio do sa.puca1 .. . 4l,li4 
45,48 192. Novo Horizonte .... ;. · 41.43 
-lS~ 193. Pa.raguassu .. .. . .. • ... 41.43 ' 
45,32 . 194. Cerqueira cesar •• · •• ·.. 41,40 

45,24 195.~. C_"'P~ . ..::.._r_41.40 
45,14 . l-96, Iaca:nga. .. • .- ....... , ' 41..,;3~L -
45.09· 197. Mundo Novo .. .. .. .... 41,21 
.45,06 198. Borborema • • .. .. ~... 41,17 
45.01 100. Ar1ranha •• .. ........ ~ 41.11 
44,95 . 200. Santa Bárbara. do Rio -

44,se , Pardo • ; .. ; • • • .. .. 41,06 

44.8~f 201. Maracai • • • • . ........ . 
,44,79 . 202. Ga.ragua.tatu'bl!... .. .. ; • 
44,75 __ 203.. -arama. .. · . . . .......... . 
44,:)7 20'. Anápolis .. .. .. • ... .. 

205. P:!raju1 . . . • .--......... . 
206. Gus.rars.pes • • • • • •. ~ .. 
2C7 •. Mono Ag'.Mo .. .. .... .. 
208~ Itaperá .. .. .......... .. 

43.'i'l 200. R9,nChs.ria • • • • ; ••••••• 

43,55 210 .• Bela Vista. • • • •.•••••• 

:~~ 21l. ltaPÜ'!I> .. .. ....... • 

4:!.2'7 ,-· 212. Tapirat!ba. .. .. .. .. 

43.26 213. Burl •• .. .. ....... . 

43,18 · 214. Juque.-1 •• 

· 43,14 :m>. Palestina 

/ 

40,32 
40,2S 

40.23 
40,20 
40,0!! 
39,94 

39,58 

39.59' 

39,46 

39,22 

39,08 

39,0i 

38,36 
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216. Avai •......... 
217. Ibirá •. .. • ........ . 

·218. Presidente Alves . • • ••. 
219. Ta.bapuã. : . ..•...•..•.. 
220; Pedregulho . • . . • . •.... 
221. Bo!ete . . . • • • . ..•.... 

38.:!0 
:nss 
37,63 
37.33 

·- 37,:09 
37.25 

261. Sllvelras • • . . • . • . •.•.• 
' 262. Salesópolis • . . . . . • . ..• 

263._Paraibuna. .--· . . . . ; •.... 
264. .Nazare . . . • • . . ...... . 
265. Uns ~. . . · .•..•....... 
266. Jambelro . . • • . . • • . •.. 

222. Sinta Cruz do Rio Pardo 37.07 · 267. Santa Isabel . • • • . •.•.• 

!!4,83 
24.28 
24.Q4 
2215 

21.27 
20,44 
19.14 

13,;,5 

18,29 

16,04 

223. Xiririca ·.• • . • .•...•... 
224. ca.conde . . . . . • _ ...•.. 
225. Paulo de Far'.a ...•.••. 
22ô. · cananêla . . . : · . ; ... : • . ' 
227. Areias . . . ·• • • . ..•• ; •.. 
228. Guarei . • • • • .•••••••. 
229 .. Bans.=l . . ; . . ...... . 

36,93 
36,89 

-36.88 
36 6.4 
36.63 
36.28 
3>3.18 

-· 230. Poransaba • . • . • .. ; . . 35.76" 
231. Brfl:gança .•.•.• '····· 35,57 
232. Fartura . . . .. . . . . • . . . - 35 !17 
233. Ca,nlpo Largo • • . . . • • • • . 35,19 
234. Itapeva.._.. • : . . . . • • . • • . . 34,87 
235. Piedadil • . • . .. '· ........ . 
236. Ubatuba .. . . • . . ......... · 
237. Itaporanga .. • . . ••... 
. 238. sara pu! . • • . . .•.•...•• 
23S. Guararema . • . . • •.•.. 
240~ sa:o.ta Branca . • . •.••. 
241. Jooé Bonifácio , .....•.. 

· 242. Sã.o _Pedro do Turvo • , · 
243. Ta.qua.r!. • • . • • • ••• • .••••• 
2!4, Apiai -.. . •1 · •••••••••• · •• 

245. Ta.na.bi • • • • -. ~· ..•.•• " . 246 • .::SC.:orro • • • • • • ; ••••••. 
247. São Bento do SapuCa:i • : 
248. Bàrre!ro . . • • . : •••.•. 
249 •. P'.lar • • . • •• • • • ••••••••• 
250. :Monte Aprazível ...... 

. 251. Pira.caia • . . ••..••.•••. 
252. Capáo Bonito - • :. • •.. 
200·. Itapecerics. • • • • • ••.•.•• 
254. Itai • • • : • • • ••..••••. 
255. Ja.cup!Ia.ng& . • . • • ..... 
256 • .Red.ençAo •·• . • • • ••••••• 
257. São Miguel Arcanjo •••• 
258 . CUn.!:l.$ ' • • . • • • • • ..... : •• 

259. São Luis do Ps.ralt!Dga. •• 

260. Ribelra · •• l ••• 

34,66 

;34.55 
34,52 
34.{)1 .: 
33,94 

33.67 
33.~7 . 
33,45 

~.40 

32.79 
32,77 

32.40 
32.25 

'31,80 
29,&2 
29~5 

23.58 

28.!\Q 
2S.01 
27,59 
2'l'13 
27,03 
26,57 
25,39 

25,31 

24,87 

268. Iporanga • . . • . •.•.... 

269. Joa:nópolis . • . • . ...... . 

270. Natividade .. .. ..... . 

No conjunto do · Estado a 'l'IOta: 
de alfabetização masaullna asc~z:.de 

a. 64,98% e a feminina a 50,12%. 

A menor ·alfabetização fem!IIL.la é 
caráêteristica comum de tôdas as zo
oas; entretanto, como já se observara 
em outros . Estados, assim se ver1!1ca. 
também em São Paulo que a ln!erio
rida.de relativa da alfabetiZaçãc :ias 
mulheres á maior, por ·via de .:-egra, 
onde é menor a alfabetiZação em ge
ral. Nas zonas de Presidente Prudmte 
e de Monte-Apraztvel, illtima.s 112. gra
duação aclma., a quota {emlnlna <l.e 
alfabetiZação corresponde, respectiva
mente, a apenas . 63 e 61% da mas
culina; nas zonas- de São Paulo e de 
Santos,· primeiras nessas graduação, 
corresponde; respectivamente a 86 e 
e:2%... . . . 

Focalizando a questão do ensino, 
assim prescreve o projeto: . . 

.. Art. 138 - Az:.ualmente, a 
União aplicará nunca menoo -de 
lO% e os Estados, c Distrito li'e
deral e os Municípios nunca. me- . 
nos de 20%. ãa. renda resultante 
dos Impostos na manutenção e 
dese;c.volrunento do ensino.,. 

II - · Sa.'dde do nOS&o povo. ,~~_pre

cia'mos nesta A ssem'blêi& o problema 
médico e hospitalar. E' de · estaaecer 
·a afirmativa !ornec!da. pela. estatist:ca 
de que para. uma' popwaçl!.o de ~ 
mllh6e& de ha'bltantes ezistem nq_ 
BrasU 125.090 leitos. hospitalares! 

Revigoram aa consitleraç6es aqui 
e:pendlc1as estes cálcu1os da taxa de 
IZlCo-talldade l.nfantil em 37 munlcip1os 
p.sl:llstaa: 
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(a) (Q) (C) (C) <e> (e) 

.Altinópolls ••• o ...... 50 -282 : 177. I 422 118 
Anápolls ............ 2{ 200,5 120 213 113· 
.Araras o ...... o •••• o • 111 • S'll "127 834 133 
Barra Bonita 52,5 471 . 111 502 105 o o o o •• 

.Barretos o o •••••••••• 193,5 982.5 197 '•1.395 139 

.Bata tais •...•..••••• 93,5 704,5 . . ,:. 133 752-rr-"124 
Bebedouro •••••••••• 139 736 189 997 139' 
Bemard. de Campos 88,5 409,5 215 412 '215 
:Boa Esperança •••• o 64 411,5 156 492..- 130 
Brodosqu! o ••••••••• 39,5 325 122 335 118 
caraguatatuba ' 44,5 228 195 205 217 ..... ~ .. 
-Guará ........... o ... 64,5 366 176 454 142 
-Gua.rarema.. .. 

46,5 204 228 233 200 .. o ........ o 

·Guariba .............. 127 513,5 - l---24.7_ 350 . 353 
Iacariga ............ . 126,5 755,5 167 ···-1:;042--- .... c. ,121_ . 
Igaraps.va ........... - 154,5 827 187 1.194 129• .. 
:Ztapira. .............. . 155,5 I 746,5 208 1.019 153 
. Itápolls • o ............ 128 854 150 l..OS5 120. 
:Ztat1nga 62,5 374 ' !67 330 18!1· ............. 
It1rap1na ........... 64 /334 192 327 196 
.Ituvera va · •••••••••• 181 793,5 228 1.348 134. 
Lindól<t .............. 39,5 .264,5-· 149 .167 23'7 
Me tão ................ 154. . . 9&7,5 159 - 861 1'79 
Olfmpta ............. ~.5 1.517,5- 184 1.909 156. 
Orlândia ............ 121.5 584,5 I . 177 

I 
827 14'7 

~os ••••••••••• 130 571 228 . 528 246 
Patrocm. do Sapucai 6l 

I' 
426 . 143 493 124 

Pereiras ............... ' 50,5 171,5 294 I :!53 :!00 
Pirambó!a .......... 35 170,5- 211 

I 
1'72 201i 

Ribe!r!o Prêto •••••• 347. 2.286,5 152 2.613 133. 
santa Rosa •••••••• 6S 300 217 341 . 191 
~ J~ .•••••. ~154,5 823> 200 870 189 
São Simão ••.•••.••. 73,5 485,5 151 '795 92 
Serra Azul ••.••••••• .23 150 153 215 107 
Sertãozlnho ........ 107 838 

I 
128 S69 123 

'l'ambaú -· •••.•.•• : . 60 282 213 

1 
407 147 

U'ba,T clbá.--:-... • . . . • . • . 25,5 225 113 248 103 
.- . 

Total ........... 3.765,5 21.552,5 ' 175 ) 25.489 148 
Os dados reterentes a 17 municip1os di!erem de 0,5 dos expostos no es

tudo n.0 2 <tabela I, col. c), onde os dados foram arredondados em UC!-
dades inteiras. · 
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Não sendo da competência privati
va da União; como declara c art. 5.0. 
dp Projeto, dada_a amplitude do pro

·blema, resta-lhe, conjuntamente com 
·os Estados e Municípios cuidar com a 
atenção reclamada pela situação atuai, 
cuidar da saúde pública. 
. m. A vida financeira dos "Muni
cípios foi amparada salutarmente na 
proposição em debate, quando confere 
aos ~esmos estas rendas: 

aJ 10% do impôsto de renda; 
b) 50% do impôsto sôbre trans

missão de propried&le causa mor
tis~· 

c)· impôsto de llcénça; 
d) impostos predial e territo

rial· urbano; 
e) impôsto sôbre diversões pú

blicas; 
!J impôsto de indústrias e profis

sões. 
~ o que prescreve o. projeto em seus 

2rt1gos 128, § 4.0 , 130, § 4.0 , e 131. 
Na conformidade com o ponto de Vis

ta nqt,ú brilhantemente sustentado pelo 
·nústre D~puta.do Hor{l.cio · Lafer, eu 

-. ~arlá_ também aos Djl.unicipios o im
pôsto territorial rural. Por essa forma. 
ficará assegurado o revigoramento das 
finanças municiapais, para que as 
comunas ·brasileiras.- resolvendo pro
blemas -tocais,- possam criar um clima 
sadio ao d~envolvimento . da Fede-
ração. ·. 

A· voz de São Paulo ecooÜ neste ple
nário em defesa da descentraHzação, 
com autonom!a politica e econômica 
dos municípios, dando a !!stes o me
lhor regime tribut{;.r1o, com a melho:.. 

· rta dll.s rendas e revisão da tributação 
!iscàl. . - -

Aproveito o E:llSeJo, Sr. "Presiden
te, em análise ao projeto, para decla
rar que sou pela. autonomia -mtegra.l 
dos municíPios, com govêrno Pt'óprlo, 
COllStitudo pela vontade popular. E 
uma convicção que vem desde os meus 
primeiros anos de viela pública, defen
dida. já na Assembléia Legislativa de 
São Paulo em sua Constituinte -de 
1928, e .~tua mantenho no presente. 
El::tand1 sempre, como doutrinava o' 

. mestre Almeida Nogueira, que a orga.-
"'Zsçllo mu:llclpal obedece quase aos 
mesmos pr1:J.cip!os ·da organização 11::.-

divídual, ou melhor, a liberdade muni
cipal é um corolário natural da liberda
-de individual. No passado longinquo 
da· cl.vilização, encontramos essa par
cela isolada coin fôrça de soberania 
e até de destrulçãt. reciproca. 

Mais de uma. vez dizia, no Su 'lremo 
Tribunal Federal, o grande .juiz .'?edt'o 
Lessa: 

· "Tentaram alguns políticos do 
Império criar intendentes ou pre
~.ei~ns nomeados ou designados pelo 
poder central ou pelos presiden
tes das prov!ncias. A ·idéia foi 
sempre repelida. Aceitar êsse prin
cipio é reconhecer o único argu
mento que o ampara: o desejo de 

- fortalecimento do poder central." 

Gama Cerqueira, notável entre os 
mais notáveis professores . de direito 
do Brasil (muito bem), falava assim: 

"Autonomia' quer dizer govêrno 
de si próprio, livre de· influências 
estranhas, e o govêmo- municipal 
é formado pelo cónjunto dos Po
deres Legislativo e Ex~utivo. 

DeSde que o representante dêste 
é delegado de outro poder estran
nho ao município, desaparece a au
tonomia ou fica. pelo menos man
ca, ou aleijada. A combinação é 
hlbrida e esdrúxula, não poden
do na prática, gerar senão desar
monias e atritos." 

O professor Cardoso de Melo Neto 
grande autoridade, argumenta. por es
ta foriXla: 

" ... se a autonomia é direÇão 
própria daquilo que lhe é próprio 
é uma o!ens~> à. autor.omia. A di
reção compreende não J;6 a forma
ção da norma. c~ a sua execução. 
Quando a!guem dirige algu;n ser- · 
viço, não só escolhe a forma de 
sua ação, como também executa 
a deliberação •.• " 

o ilustre juiz paulista Costa e 
SUva, uma das glórias da-magistra
tura brasileira,. !alava por !!ste modo: 

"Muito temos retrosndado em 
matérta de franquias municipais. 
Os municípios têm, até o presente 
gozado do direito de escolher seus 
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prefeitos. Conquistas destas, como . 
d1z!à Rui Barbosa, em uma de
mocracia, não se revogam nem' se 
restringem." 

Poderia, Sr. Presidente, · invocar 
doutíssimas opiniões em defesa dos 
.meus· velhos ,sentimentos autonomis
t..;;. E' essa uma· convicção_ pessoal. 
Ao juizo ·dos eminentes representan
tes que . formam esta Assembléia dei-

. xo a missão da estruturação politico
adminlstrativa dos municípios bra
sileiros. 

· O-art. 126 do p:ojeto diz: . 

• 

"Aos Munic!pios será assegura
da a atonomia: · 

I. Pela eletividade do prefeito e 
dos vereadores da câmara. .11/Iuni- . 
clpal. 
li. Pela administração própria do 

qu«: respeita ao seu peculiar in
terêsse, e especialmente quanto: 

a> à criAção do:, tributos da sua · 
campetência e . à arrecs.dação e 
aplicação. da.S suas rendas; 

b) · à organização dos serviços 
:Pútilicoa locais.- • . 

Pa.rã.graf<l. único. O prefeito po
derá.. ser de nomea.ç,ão do gover
nador 'do Estado ou Território, no 
municlpio da capital, nos de águas 
minerais naturais, quando. bene
ficiados pela adtnlnlstra.ção es-. 
ta.dual ou federal,· e nos em que 
se situe base ou pôrto de imP<~r-
tàncla militar". 

Mlnbas co~vicções, Sr. Presidente, 
repelem as restrições condensadas no 
parágrafo línico-dêste artigo do Pro
jeto. Autonomia; l'l!pito, é o gcvêrno 
próprio daquilo que é próprio; Só é 
govêrno próprio, em um municipio, · 
aq)lêle que representa a vontade de 
seu povo, pela eleiçlío. Não posso es
quecer:meu_passado poUtico.· N!!.o pos. 
so nem devo contrariar convicções di· 
tada.s pelos meus principias demo
cráticos. · E, nesta hora, interpreto 
com segurança minhas idéias, assim 
como traduzo os sentimentos daogranc!e 
cidade de Santos, pOrte c!e incUscuti
vel importância eê:onOmica. e mrutar, 
com ..n.aravilhosas tradições llll. his
tória. do Brasil, berço de vulto!! erni· 

nentísslmos que engrandeceram e hon
raram a nossa gente e cuja consci
ência de seu_ povo não pade sofrer· a 
limitação determinada pela proposiç5.o 
constitucional. 

Não é possivel, Sr. Presid~nte, na 
rigidez fto tempo, fazer uma análise 
circunstanciada do Projeto, obra _que 
define o patriotismo de seus autores, 
contribuição rnagni!ica da cultura e 
bras111dade da ei:ninente .Comissão · 
Constitucional. 

E' a base segura da; nossa 'Vida de
mocrática. Merece, em seu conjunto, 
os nossos aplausos; .que· devem ecoar 
pelo ·País, como notas harmoniosas de 
um hino saudando o futuro·· do Bra-
sil. o 

E' a raiz fecunda da · democracia -· 
brasileira, que com· :~ua aprovação 
Inicial por esta respeitável-Assembléia, 
"penetrou firme na terra, para alimen- . 
tar a árvore que há de ·crescer até 
a. luz, produzindo lenha útil, no tron
co, sombra amiga na folhagem, é se
mente rnagnifica no fruto", 

Como disse Alberto Mazz.a.,. a bon
dade de uma. Constituição, ma.ís que 
na perfelçã.a._de suas cláUSUlas reside 
na honradez e'nopã.'triotismo daqueles 
que têm o dever de fazê-lO respeitada. 
. o iDStante reclama a- brasilidade de 
tOdas as ·energias, _tributo de amor. 
e respeito, à esta grande e gloriosa 
nação - coração aberto a todos os 
homens que queiram cooi>erar · pela 
seu engr-uldeclmento. A defesa da 
democracia., contra tudo · e contra 
todos; . é dever imposto às · nossas 
consc1ênci3s. A hora -é . de sacri!!clos. 

Relativamente rio projeto, Sr. Pre-
sidente, várias represents.ções chega
ram ao conhecimento dos que for= e · constituem esta. Assemb:éla. 
Entre elas, destaco uma Que ·me !<li 
encaminhada. pelo .eminente Juiz Mâ
rio GuimarAes, ·Preatdente do 'rrlbU• 
nal de A'!)elação do meu Estado, onde 
t<-aduzlndo a vontade doa j)l1ztl Q\:e' 
formam a. alta COrte da. Juat!ça. pau
lista, pediu a. ate!IÇAo ela ·Const!t'.:lln· 
te~bre dois pontais. o primeiro e o 
que ·diz respeito . a.o aproveitemen~ 
em vagas do. Tribunal de Apela.çkl, 
de a.dvopl!1os e mem!)ros do Mbllll
tél'io PdbUco. Pela 1eg1slaçAo, a. tlljLl 
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esse prench!mento é feito pels. pzr- vêmo, equilibrado, sereno patriota.. 
centagem de um quinto e pelo pro- busca suaVisllr as dificuldades, ::~.ten-

jeto é aumentado para . um têrço. dendo às necessidades aó pais. Coo-
Pleitea o Tribuna! de Apelação de peremos com o nosso civismo e, ~mi-

500 Paulo o -reestabelecimento da si- dos todos os brasileiros caminhem>Js 
tuaÇao anterior. resolutos, sob as bençãos do Iãbarc 

Ao juízo da Assembléia Constituinte imortal, que guarda. a.s glórias· da Pá
entrego o memorial elaborado pe!cs tria, afastando idéias intrusas que 
IIIagistra.dos paulistas .. para que me- possam obstar a augusta magestade 
reça o seu respeitável estudo e re- · de sua marcha para · seu radiante e 
:f.i~. opulento futuro. CMuito ·bem. PaZ11zas. 

O segundo ponto das ponderações O orador é cumprimentado.) 
enviadas pele. Côrte de Justiça. · de 0 SR. PRESIDENTE _ Tem a pa-
meu Estado diz respeito às atribui- lavra 0 Senhor Levindo .::oelho·. 
ções conferidas aos · tribunais regio-
nais federais. Alegam os autores da O SR.- LEVINDO COELHO (Lê o 
representação: "Não é possível con- · seguinte discurso> - Senhor Pred-
:f€rlr aos 'tribunais regionais federais dente, Senhores Constituintes! No 
a: atribuição de julgamento dos rer:ur- inicio desta nova fase ·de nossos tra-
sos· extraordinários e dà,s revisões dos balhos, com a apresentação em ole-
casos julgados ;>ekl . I'ribunal lo.::al nário do Projeto constitucional ela-
E' uma restrlção à- Justiça local; ade- borado pelos eminentes colegas da 
mais, é de dar aos tribunais a possi.: Grande Comissão. tenho como de meu 

· bilidade de julgados oontraditórias, o dever, desde já ;>Ugnar pelo debate 
que obrigará.-.os interessados a no"~>c de relevante questão que afeta a fu-
recuiso à · COrte .Suprema de Justiç~. tura extrutura. polftico-anmlni:;tratl...: 
plÚ-a o estabelecin:iento da unlfor:na- · va do pais. ·. • 
da de· de · jurlsprudêricla·." · Não me arrogo autotldade para tl:a-

Na verdade, 8 revisil.o crlminal deve zer- ao augtiSto Parlamento· teses e · 
ter sempre como objeto ·ou amparo _ prlncíp!os doutrinários; toda7ia é meu 
IIIl!.téria nova '- Aceito as pondera- ·.desejo expOr õbservações e !d<>.!BS di
ções feitas na representação aludida. · tadas pela experiência de que:n tem 
para dei:tá-la com o próprio Trlbu-' eJJ:~cio embora sem !:n1lho, (não 
na1 local, coxn. tem sfcia na leglsla- apoiados) -mas com devotamento pelas 
ção que presentemente vigora. causas· pa.trias, vários cargos em lon- · 

· ga carreira Públlca. 
Paço · menção a essa representação · Eleito pelo Partido Social Democrá-

Srs. Constituintes, com homenagem, tico, cujo eldto no último pleitu bem 
que presto, advogado qu~ sou há ~e- pode ser baseado nas excelências . da 
zenas de anos. ao Tribuna.! de Ape.a.- seu~programs, desejo rrizar, sem que-
ção do meu · Estado onde fulguram bra. c!e :fidelidade p~daria., meu in-
lúcidas inteligências e têm assento tento de colocar os sut>erlores !nte-
magistrados que hon.."'ll.m qua!que:r resses da coletividade ac!ma de nor-

. Tribunal do pais· mas predeterminadas para sc.luç!i.'> de 
Srs. Representantes, repito estar problemas sociais e politicos, que :flu-

. em plenário o projeto da · Con~titU:.- t= nesta hora to=entosà. do mun-
ção. Não nos é possi-ç-e4, na, prescn- do. 
ç!ío elo tempo regimental. uma anã- · Embora de acentuado sentido c<e-
llse com!)leta. dos seus dispositivos. mocrático, todos os programas. parti-
Abro, com esta despretenciosa e~po- dárlos, no após guerra, lançam as ba-
sição, os debates ,em tOrno do mo-'. ses para a a.dm!n!straçií.o pública do
mentoso assU!lto, que empolga o peJs minados pelas solicitações dos fenõ-
inteiro. Esta Assembléia onde divlso menos econômicos e de novas ccncep-
personalidades de grande esti"Itura ções do orgàmsmo social · 

moral e intelectual, &aberá. cum;lrlr, Sou dos que preza.n:.. estas oilse:va-
nitida. e patrlõti~nte. seu !iever çOes, no sentido de haurir pa:!'S. as 
Neste .instante de agitações, o Oo- nossas inst!tuições tudo o que .lbteve . . . 
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bons resultados em outras nações e 
seja possível adaptar ao orgonl.smo da -
nação bras!.ldra. Entretanto, n~ · me 
deixo !ludir pelas realiZações que ba
searam o seu êxito e!emero em ma
terial humano, em ambiente econô
mico e em fo=ações .espirituaiS com
pletamente diversos do que temos no 
Brasil. · 

ónde se exercitam as nobres !unções 
dos edis brasllelros. ., 

.Homem público que tem mill!a.1o 
ll&.S lldes municipa.!a do interior ora
bllelro, tenho como acertada a Orlen-
ta.ção do projeto. - . 

Embora reco.n!leça, como a.firma.In 
ilustres jÚrista.s patrícios, que a aut!>
nomia. dos municipios se desta.ca · ;m.
mordialmente em matéria de com-oe
Wncl.s., de livre deliberação, de c.n;,u
taçâo e de disJ)osiçáo de rendas, pe.nso 
que a eletlvldade dos Prefeitos· re-pre-

Ao reoompor a extrutura politlca 
bra.sileira., temos ensejo ·para a.cclta!" 
aquelas sentenÇas imortais do lnolvi·· 
àável cidadão do mundo que foi Fran
kllil Roosevelt: Equality oj opportu.
ntty for yov.tn an4 tor others. Jobs 
jor +Jwse who can worlc. Secwrit;.J 
·for tll.ose wno need it. The e'/ld.ing 
ot specia~ privi.Zeges ·for tne tew. The 
preseroo.tion or civi.Z liberties for all. 

. senta o aspecto externo da autonomia. 

Nestes princípios que Georges Gur
vltch sistematizou numa DecZarw;tro 
de Direitos Sociais, o insigne estadis
ta americano lançou as bases paro r. 
organização socle.l que há. de enfren
tar a onda das ideologias extremistas. 

T]mho -gáudio_ em ·J?l"ocl.aniar . que 
·esta é a orientação verda.deira.;nente 
cristã, já conclamada -em enclclli:S.s
notávels por · emlnéntes chefes da 
egreja católica, a relipâo da maioria 
dos brasiJelres. _ 

E' 'dentro desta orientação que de
sejo e espero em Deus possa ex~rcer ' 
o honroso mandato que me confiou:!). 
generosa. e altiva gente mineira, ~m 
cujo seio há sempre fervor patriótico 
na· defesa de· nossas tradições cristãs. 

Sr.· Presidente. 
Problema que exige atento exa~ de 

quantos se interessam pela perfeita. 
extrutura constitucional -braslleira é 
a_ organização dos mUllicípios •. 

SôQte este assunto manifestaram
se pela imprensa VáriOS publ1cista.s e, 

. faz poucos dias, ouvimos em plenário 
a. palavra !.lustre do eminente colega 
eujo · nome dec!ino · com respeito o 
sr. Depu~a.do Alt.ino Aralltes. 

Já sabemos q11e o Projeto apresen
tado pela Grande Comlss!o em suas 
linhas mestres, contem dispos!.tivos 
onde se consagra. o pricípio da auto
nomia. das chBI'Jl8.das "calu!as da Re
pública". . 

Não tenho o propósito ele estudar, 
prOpriamente, o organismo polftico 

Por-isto, louvo esta ãutonomia. am
pLS, como ·regra geral. Entretantv, 
!Orça é c~nvir que, em clrcunstàncias 
especiais, a eletivldl).de. dos agentes aq 
executivo municipal torna:.se perigosa. 
inconveniente aos 1nt~sses suPêrfures 
do paiS·. · 

Neste sentido, apresentei emenda ao 
Projeto, com objetivo de retirar a ele
tlvlda.de dos prefeitos municipais ·'il
tuados no litoral brasileiro, a fim de 
e<Ue sejam ~antes nomeados pelo Go
·Vêmo do Estado a que pertencerem , -· aquelas como'&&. ___ _:,____ . .. _ . 
· Em verdade,-nã.o escondomêu cons- -
trangimento pela apresentaçé._o deata. 
emenda, sendo representante de u:m 
E:.tado central, mas· tão relevantes são 
os motivos com· que procuro jll!ltificaT 

. esta medida que será afastada qucu-
quér critica séria à atitude que as
sumo. . , _ ·:· 

Em prlmell'o lugar, baseio esta m<!
d.tda excepcional na existêncls. de .PO
derosos núcleos · estrangell'os .sediados 
~ zonas urbanas do litoral br&&l"'.Uo, 
e êstes núcleos tendem a aumentar._ 

S' sabido que a entrada ele . estrrm· 
geiros no pais tem sua. reguiaJnent~
ção bem traçS.da, de ,modo que o lllli· 
grante, sel~onado convenientemen~.c. 
tem de ingressar em solo pâtrio petaS 
por~as jâ escolhid&s. 

O Decreto-lei n.•. 406, de 4 de Maio 
Cit 1938, f!ll:e.va em z:eu art. 8.0 , que .a 
entrada sbmellte serie permttida, por 
V1a maritima, fm!camente pelos partos 
de; Belém, RecUe, S21vador, Rio ·da 
.Tane1ro, Sant0'3, Florianópolis óu São 
Franc1sc:o do SUl e Rio Gt'ande. 

Ninguém negari que a a:~Cül. elo'> 
homens sempre iuTanja meios .de :lt-
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dibria.r o esfôrço dos funcionário~ e 
autoridades que tratam, com louvavel 

" zêlo, dêstes importantes serviços dt> 
flscsllzs;ã.o de entrada de estrangeiros 
em nossas terras. 

Muitas outras cidades estão coloca,
d..s no litoral e çonstituem pon= 
prediletos para entrada clandestina. 

Estamos vivendo a época das vas~.a.:; 

aeslocações migratórias. Depois da 
grande hecatombe, o so!o europeu .não 
oferece aos seus, filhos o mesmo a.r.ra. 
tivo -de outrora. Todos voívem olhe.res 
ae esperança para B.:l. plagas america.
~-

Logo termin:em as rigorosas medl.C!as 
d c ocup!!ção em paises europeus. e 
volte à. , normalidade o tráfego mar!
tJmo, repeti:r-se-ão as tentativas da 
emlg:rs;ão clandestina, em cujo ser
viço se destacam geralmente elemen

'tos nocivos à. ordem pública. 
Em tOdas as srandes cidad~s do na~

so litoral já é bem grande a percen
tagem de estrangeiros. E' notória a. 
influênciá. que· êles procuram e:erce~ 
sôbre a população nacional. 

Naquelas cidades, destaca-se ·um 
, padrão de vida econômica e social b'l.:n 

<liverso daquêle que existe em cidaQe;; 
oo inteiior, como já salientaram nus

. tTes estudiosos. bra&leiros. , 
Aquela.s populações estrangeiras, de 

n.entalldade "diferente, procuram dis
seminar entre brasileiros, morme'ltP. 
em camadas sociais numerosas, s-1as 
iueolog!a.s pollticas, suas concepções d~ 
Vlda, com grave prejuízo para a no3Sa 
tormaçã.o democrática. -

:S conhecido de todos a notfcla vinda 
:por intermédio de ilustre membro do 
Govêrno da Rep'llbl!ca, de que em 
certa cidade do litoral um grupo de es
trangeiro dominava = slru:licato, a 
ponto de lml)Õr vexames e priva.;ões a 
trabalhadores patricios. • 

ll:ste sério problema. . indica. que a 
d1reção mu:n!clpe.l, nEstas comunas, 
deverá. ca.ber a hoinens que, :Por sua 
imediata. ligs.ção com o govêrno do 
Estado, tpnha.m elementos para pro
Videnciar na melhor v!gi!Ancla. sô
bre as·- Sltivid&des dos estr&ngeiros 
~d~~ve~. · 

pelas idéias ex"..remista.s, estes. mu
n!cipios serão portas abelrtas , para 
os clandestinos. a ventureircxs e pro
pagandistas das ideologias incompa
O'§.tas !~~ S'GSSoti se m<» s;aAJ~ -
as pon<ta.s de lança que o impelia-

. Jismo extremista -encontrará para 
sua entrada.. _ 

Das in!ormações prestadas ' pelo 
govêmo· da República consta: 

"E' do conhedme'llto de todos que 
se !ermen1la no Brasil e especial
mente neste Distrito Federal e no 
Est;a;& de São -Paulo, além d-e diver
saS capitais, notadamente portos do 
Bras!i, um movimento de subversão 
da ordem pública., de caráter per
=ente, reclaiD.allldo dcxs responsá
-veis pela manutenção da ordem os
maiores sacrl!!cios e os mais penosos 
cuklados. Elementos já bem iil.en· 
ti!l.ca.dos comandam um movilnento 
d~ desprestígio às autoridades, em 
geral, e ao Poder Executivo, de de
sa.prêçõ ao J:Ooder JU'cHc!á.:rio ~ de 
ach!ncalhe premeditado e expresso
ao Poder !.egisla.tlvo". 

Não ,fica n-este argumento e. neces
stds.üe de preservar-se a vida dos. 
nossos mUnlcipids litorâneoo. 

Não padece dúVida também que a 
medida aqui preccnlzada tem jus-
tificação no que representa de se
guranÇa. na defesa. do solo pá--
trio. ', 

Pa!.s de enorme eliltensiio litorânea, 
o Brasil necessl'tn para defesa. de
seu território, de inúmeras bases
milltâre.;; QUe um dia serão- cons-- _ 
truidWJ por nossa vasta orls orien
tal. :Sstes Qrganl-srnos- :ie defesa, 
·alguns já em pleno !unciOn.amento, 
devem encontrar . Imediata colsbo-
raçãO dos. administradores das , co- · 
munas situadas , nesta. região. · 
· Bem sei que se argri1:rá que o aq

minlst:rador · eleito pelo povo certa
mente, por patrlotismo, em quaJ.que::
clrcunstância Sll.berá cooperar com
os cbe!es militares das aludidas ba
ses .. Não nego, em principio, que
seria de espe:rar ·tal atitude ,de todo 
brasileiro que, pelo voto popular, as
snm!S'!e o poder de di:reçá.o daquele· 
mtmiclpio. No enWl.nto, em matéria 

Sa tiverem r.a. sua dlreç§.o homens 
eleitos pela. população . <:on-t&mlnlll'la -

tão greve, é iDSU!iciente êste crédito
de pa.triotlsmo ao cidadão. Jé. V!I_!lorr. 



-156-

que, :;o.llâdo ,pela ortentaç~ politlca. 
:faz Pc>uco tempo, houve en'llre · nóS 
quem declarasse· SObreporia sua 
ideologia. p!lol.'tiàá.rl.a • as deli~ções 
de interêsse Ill!clanal, prometendo 

. mesm.O. assumir atl.tuãe contrária ao · 
país,- se nos vi.sse1oo5 envolvido em 
guerra. com outm- nação, 

A· nomes-;ão de prefeitos nestes 
municípios t!'8.z a. garantia ·dá· e=-· 
fiança., da harmonia que deve re.lna.r 
entre os che!es ds.s_ edilida.des· · do 
IJ,tora.I e os comS.ndos · das bases- ml
ll.tares,_ Jie ::nodo · que a eflciênc!s .des-
tas ·jamais seja. perturbada. -

Por último; Pens<>· que 8.s cidades 
do litoral -mereçam espEicla.I cuida.do 
técnico· no que se refere ao seu de
senvnlv!mento. 

sa.las de· entra.d3. deste · · grí!.nde 
paofs, prlmeiras · vistas que se exPõem 
l!oOS olh<ls dos viajantes :de outras 
terras, é bem que possam dar .sem- · 
pre· uma.' c:Iemon$raçã.o da. gra.ndezs 
e do progresso brasueiro já, . a.t!ngido 
em .. vá.:rios póntos do . temtório na• 
cio!Dal. · . . . 

, Em eieiçõés nio se cuida de buscar 
homens· que tenham conJ:l.ecimel:ltoS 
técnico.s . de urbanisrl!o. . 

· EiS porque apresentei emenda . ao 
Projeto •. _constitucioD.a.l,' no ·.sentido de 
que -.seJam . nomeadOs. pelo . govêmo 
do Estado os Prefeitos das · comWI.ll.S 
brasileiras· situad11S no ·ntorsl do 
pa.is. .... . . 

Tal medida hâ ·de concorrer .para. 
a segurança ·e o engrandeclmen!to 
desta vasta porção do -nosso amado 
solo, Oll'de trabalham e pro.spera.m 
p!rlrlclcs nossos que são o5 vangu.a.i'
deiros. da clvilfzação pâ.tr'.a. . · ·- . 

Era o que tl.DhJI. a · dizel'. (Muito 
bem; ·muito bem. Palmds.> 

O SR. PRESIDENTE -_Tem a..pa:.· 
lavra -o Senhor JOão Mendes. 

·O SR. JOAO MENDES......; Sr. 'Pre
sidente, Srs. RepreSentantes, a. manei
ra por que' o plenário recebeu o pro
jeto, aprovando-o por ma.1oria. esma:.. · 
gadore., para que se processe sroe 11. dls
cussão hoje in!cla.de., bem diz do a.pr!
ço que· nos meneeu o trabalho da. 
douta Comissão. li:videntemente, DAo 
é possível, no curto _perfodo que te!UOS 

para discutir o projeto: exemtná-lo . 
através de todos seus dlsposl.t!vos 

Terei· de focaHzar seu maior- defet..; 
to, que toca. ás ralaS da ddormidáde; · 

. o mandato presidencial de . Séis anél: .. 
que nada mais é do q~ e. cDD5olldação 
da -ditadura presidenc!ál!sta tmtúto 

. bem.> Não me demorarei em e::ta
minar 1\:;~ assunto,· nem meSm.o apr~-

. sotarei emendas a seu respeito por
que, com tôda. a certezá. · há de ser o 
ponto · do pro;}e.to mais debatido em 
plenárlo; hem. viria aqui reprodUzir . 
o trabalho brilhante que representa, 
no pe:rt!cuiar, o: voto proferido na Co• 
missão pélo nobre _cOlega Sr. Prado 
Kell:y. • . . ... 

Acentuado o maior :(!efeito do _pro- , 
jeto, . devo apontar sua maior vi...-tu-
de _. a distribuição de rendas, de onde 
o munic!p!ci sai com"~ própria, dei-

-xa.ndo de ser aquela seçãõ dw 'Qepar, 
ta.mentos ·de Munic1pal!dades; 

Notei; .. ars. Répresenta.ntes, q't"' o · 
·.projeto, em matéria de~ educação -
certó, a mais importante que a CcmiS- · 
são terüi. a. versar - retrogradou, !i
ca.ndo muito a. · dever· à CoDStltuição 
de 1934. - --
: O Sf'-A,~ Noguet.ro .- V. Ex:" · · 
tem. tôda ni.zao;·i-prtinelra vista;. -- • .%!..!'~ ~ 
do se nota ·que no projeto, ora em-
d!scu.."São, não existe o · capitulo ·da · 
educação. li: êrro que· procuraremcs 
sanar. Primitivamente, constava ·do 
projeto tal capitule. Não se1 porque 
<> supr1m1:iam. Quanto a Cllltra- parte, 
o. cuidado · do projeto fot: retirar da · · 
União a.s atribuições no tocante. à ea"U· 
cação, .POrque a Unl!í.o, pela centrali
zaçlí.o, estava. a.sflldando tudo quanto 
havia de educação e eD31no no BraSil •. 
Desejamos seja. de campe-'.êncla. do 
Estado e do MunicflJio, a. ma.té.."ÚÚ. de 
ensino, exceto quanto a legf&Zaç4o do 
eneino secw:.dálio e supertor. Tudo, 
porém, com pr!msz!à.· da. in!clativa. 
privada. 

o sa. JoAo MENI:~m -f. AgradeÇo 
o esclaréclmento de V-. Ex.•. . 

Essa · falta. 1mpress!onou-me de tal 
modo que elaborei uma emend!l no 
sentido de cria.r-se = capitulo da 
educação e cultura. Procurei, llllt!o, 
coordenar Oõ d1sposit!voa co::stimtes 
do projeto. PerdOe-n:te a Comissão 
que acentue ·a balburd!a. estabelecida. 
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no. particular; encontram-se esparsos 
em -diversos ca.pfrulos dispositivos ·me
rentes à maté..'Pfa. da EducaÇão, . o que 
afasta o proje~. nesse ponto, da devida 
Sístemática.. ,.-

. Orcienaildo •êsses dlspositivos. com 
. outros·· d8. Constitutção de 1934 . e tra
. zendo a ajuda que "me- foi pos-

. sivel, formulei-- á seguinte emenda - . 
4crescente-se um capitulo. 
De Educaçlio e da CUltura. 
Art. ·A educação é dire~to de todos 

e deve :;er mi:nistraa.a. pela. familla e 
pelos poderes públicos, pr!)Cura.nà6-se 

' elevar, sempre, o nível moral do pÓvo. 
. Ar.!:-. (ReprodUZS:-se o § 3Z do art. 
l.64. do projeto) . _ . 

-Art .. · Os poderes públicos pr~ve
rã.o o ensino primário, gratuito e obii-
ga.tório. · 

4rJ;. · E' obtigação essencial ao exer
-- cicio do· patrio poder educar, . morol 
e 1ntelectualmeiite, o filho, cumprin
do_ so -pa1 que esteja., i;lor c~unstân,
cias. Uldepenãentes de sua vontade, 
priva.do de fazê-lar em .cm-sos par

. tlcula.res, valer-'se dos esta>belecmxen
'tos · Pllblkoa, de ensino gra tutto. 

Art. E'. ob:t:!ga.tório no curso pri-
• ioátio o enslno de Carlilhas Democrá-

1;lcas, org&I!lzBdss pelo depa.rts.mento' · 
cómpetente do M1n!sté:rio de Ed-w:a- · 
ção. · · 

·Art. "Reproduza.-.se o § -33 <to art. · 
164 do projeto.'_ · · 

-Art. <P..epita-õe o § 34 do art. 164 
do projeto> . · 

Art.' <Repita-se o §· 35 do mesmo 
artigo.) 
-Ari. ··Cumpre à União, a.os Esta.dos 

e s.os·Mtmicipios favorecer e a.ntmar o 
, -desenvolvimento das ciêll!J!as,-. das Ie

ti'as e das artes, ficando ·sob sua pro;. 
· teção as· obras e mo:énumentos de va

lor histórico. e a:rtist!co. 'assim como: 
os monmnen~oa naturais, ou a;; patsa.
gens e os loca.~ dota.doa de particular 
beleza. -

§ 1.0 - Consideram-se· stentadoe 
contra o· patrimOilio nacional os que . 
sofrerem os bens.de que tra.ts êste ar~ 

. ' t!go. . 
<Sste 91sP<>sitivo resulte. da com

paração áo art: 148 da Const. de 1934 
e do § 35 do art. 164 dp projeto) • 

§ 2;o - CR.eptta.-se o § 3S do art. 
164 do projeto) • 

Art. A União exercitará ação su
P1et1va onde se faça necessária por 
deficiência de lnida.tiva ou de . recurso, 
esttmu!:aj:l.dv a ob:ra educativa em todo 
o Pais, por meio de. est;ldos, inquéri
tos. demonstrações- - e ·subvenções . 
<aeprodução da matéria contida no 
a:rt;; 150 letr.a. e da cooist. ·de 1934> • 

Art. <Repita-se o § 6. o do art. 159 
do projeto) . · 

Art. (Repita-se o § S. o do art. 159 
do projeto) . 

(Art. <Repita-se o § 13. o do art. 
159 do projeto) . -

- Art. Os estabelecimentos pa.rtleula
res de educação, oficialmente cons1:.. 
deradosidOn-eos, que mantenham, gra-. 
tUitamente, ensino primá.rk ou pro-. 
fisSiansl serão lnse:nros .de qus!quer 
tributo. - . · · 

(Com llgeiràs modificações, o esta
tuldo..no art. 154 da Const. de 1934}. 

Art. <Trànsporte-se para este ca.
pftulo o art. 138 do projet9, acrescen
ta.Mo-se-lhe o seguinte: -

Parágrafo Úll1CO - Os municipios 
aplicarão . mais dez por cento dessa 
mesma renda no ensino prlmãrio .e . 
profissional nas zonas rurais. 

Art. Os carg<jg do magistério 'óf1-
cial serli.o providos media;nte CODCurso 
de titules· e provas.· 

Pa.Tágrafo único - Poderão ser con
t.'"atados, por tempo certo. professOres 
de na'".ã vel saber e ..reputaç!i.o ilibada. 

Art. Aos professores nomeados por. 
concurso para os institutos oficiais as
sistem. as garantias .de vitalíctedade, 
inamo'l!lbllJdade e :rredut!billda.de de 
ven~ios; que ficam,. todavia., su
Jeitos sos impostes gerais. 

A.'"l;._ A sposent.a.doria, para os pro
fessOres a que· se refere o artigo ante
rior será compulsórla aos setenta e dois 
a.nos de ida.de, ou por 1nvalldei: com
jlr()Vada, e !a.cultativa. após tr1nta anos 
de serViço públlco. ' 

O Sr. Nestor- Z>uarte - Por que 
'V. Ex.• _ não reduz _ êsse prazo a. 70 
anos?· · · :• 

O SR • .JOAO MENDES- Porque, 
tendo o projete esta.be!ec1do a idade 
de 72 .. anos, como limite para a com
pulsória, de referência s.os desemba.r-
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gsdores, n§.o vejo rw.!i.o pars. se fixar, ·órgão seceiona.l da Ordem dÕS Ad-
iclluie menor quanto ao professor. vogados do BraSil, fal1iendo-sé s . 

O Sr. Nestor Duarte - A medida Classificação dos .c:~ndidatos; sein-
' que Pl<:!iteio é de ordem geral. pre que possivel, em lista triplice. 

· O Sr. Lina Machado·- O orador Fs.r-se-á. .a. promoção doS juizeS· 
tem inteira razão, .e eu irlii mais além, à segunda en,tmncis •. por antigul.-
em relação ao próprio funclonsllsmo. c1a.de; à tercél.ra., por antiguicla.de 
Afinal de cc>ntas, o ma.gistnLdo tem · e por meroo!me:to, alterns.damen-
funçáo muito séria e trabalhosa. -te; e às demaiS, por merecimento. 

A investidura no Ttiblinal de. 
O SR. JOAO MENDES - Acho que Justiça, salvo no caso do· nüm.ero 

o. nobre colega está certo; mas, como · seguinte, dar-se-á ·mediante pro-
estou trs.tando do assunto do -capitulo · moçlí.o de j~s da .entrância ma.1s 

. da Educação. só poderia ter em viste. elevac!a, preenChendo-se dúas Va.-
o caso do professor. _ _,._..; · 
. O Sr. Lino Mach4âo -. Agradeceu- ~~~~a'::~nto e =:a por 

do a·expllcllção, esclareçO qÍle, ao che-
gar,. não meinteirara. dó capitulo que Srs. Constituin.tes, o critério do me
vinha sendo estudado por v. Ex.•. Por reclmento desgraÇadamente não é o 

. antecips.çãll, externei meu ponto de melhor, e não é .melhor ..• 
vista no tacante ao funclonãrio pú- O Sr. Alqisio de Castro - Seria o 
bllco, de maneira. geral. melhor cntérlo.... . - . O SR. J9AO MENDES- Quanto O SR. JOAO MENDEs-=-D12: mui-
ao cá:pftulo do Poder Judfdãrio. ·Se- to bem V. Ex.•: seria o melhor. crt
nhores Constituhltes, devo · recordar tério. Mas não é c melhor porque é 
que, quandc> da mlilha llltlmà vl,sita o critério do mereGimento goverlls.men-
à Bahia, tive ocasião de, d!!solado, as- · tal. · · 
s!stlr ao :quadro q'ue aU se desenrola- o Sr. Cóelho EOãri;Jues ~ Por êsse 

· .va., de referência à magiStra.tma .es- critério e dlffcU avaliar o mereeimen-
. tadual. Vários juízes tie primeira ins- to. · _ I 

tâncla., dos mais' brilhantes e eficien-. ~ Õ""St~·"lt~ .. de casho _Não é 
tes, pediam. ou prev<!nd!am ·pedir -de- . tão. d.iffcU e.ss1m. - ' "---- ·-· -·· --
missão, porque seus vencimentos nãO 
lhes .bastavam a atender As necesst-~· 
dades mais imediatas. Por outro lado, 
concursos eram abertos e ~ a.pe,re- · 

. cls.xn candidatos J)lõra se lnsereverem. 
O Sr. Nestor Duarte - E abertos 

continuam.-. · 
O SR.. JOAO MENDES -· e ab!r

tos continuam. - diz muito· - bem 
y. El;.&; ... 

Qnsnto aos pretores, os tl!nllO$ ·a 
est4o vazios. Tudo ~ por .. que? -
Porque·· C8 juizes de direito e desem-

- bargs4ores, enfim, os membros do Po
der Jadlc!tnc nli.o têm: os seus se1'
vtços devfé!amen,te rem~dos. o 
projeto, longe de s,nlma'!' a que 03 ver
dadeiros VBlOres igressem na magia~ 
tratura, clia · noVOB obUculos. · · 

D!z êle: -:--

·A in.vestldma na. ma.g~atra.tura 
~ta.Hcia. dependeri de CODC\11'80 de 
provas, orpnl•ndo pelo '1'r1buna1 
cSe . Juat1ça com a colaborilç§.o ® 

O SR. JOAO :ME11i"DES- Parare
. medi&r,. vsmos cllser ·assim, o grande 
mal; _e verdadeira- orientação deve: ser 
no sentido de· GStabelecer-se o cri
tério da promoção il.ltérilativàlnente. 
por antiguidade e por merecimento. 

O Sr. AZO!sio de Castro - De aeôrdo 
com v, .Ex."' Já. tenho emenc!a nessé 
smtldo. 

o Sr. Nestor Duarte ..;.. Para o Tri
bunal, o aceeso deve ser sempro PG:t' 
COilC1l1'lm. 

O aR. JOAO MENDES- Não estou 
. de ecOrdo com v. Ex.• - perdOe-me o 

nobre ~ - e não estou de acOr
do porqUe o concurso de um bomem 
experlmentado, mss, em todo caso, de
ss!eito. aos debates P'dbl1cos, submeter
se &.03 vexames de um ·concurso quan
do a. própria c1aase esti segura. cie seu va
ler e G- deveria estar. além do ma.ls. 
porque o achn1t1u na prbne1r&. !nstàn
Ciaquandosasubmeteua.conCuno 

, . 
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para dar ·ingresso nessa mesma clas-
se~ .r-" · . 

o sr, Linp Machado - :S-perfelto 
o ·ra.ciocínl.~ de V. Ex.• 

. O Sr. Aliomar Baleeiro - · O nobre 
:orador ignora, por a.ca.so, qt!e a. fal
ta de concurso traz como· conseqüên
cia. prática. a posição dos· juizes como 
:;;10stula.ntes, à. porta dos desécba.rga
dores ? Ignora. isso ? 

o SR.. JOAO MENDES - Não 
ignoro. • 

O Sr. Nestor D"'.l4rte - Por ·isso 
é. que eu désejava concurso. 

·O Sr. AZiomar Baleeiro - A vêS- -
perà de preenchimento.. de vaga a.s por
taS deis desembargadores ficam cheiS.:.'i 
de po...~tes. · 

O SR.. · JOAO MENDES - Quero 
, res].Jonder ao nobre colega. Não igno

ro isso. Mas, ab~o de tal ordem 
não se pode o))Or à. pretensão que aqui 
defendo. · 

O Sr. 4lofsio' de Castro - 1V. ELa 
responda ao nobre Deputado Aliomar 
Baleeiro Invocando casos concretos 
ocorridos na· Bahia, entre os quais o 
do ilustre Dr. Leoni, que foi preterido 
três vêzes no a.ce~JSo ao Tribunal. No 
entanto, ninguém com ms.ior mereci
~ento que êle. 

O SR •. JOAO'MENDES- Responde
ria ainda por outro aspecto.·· · · 
. o ~c-..ll'SO -não- a.fa.star!S. essa roma.
riá à.· porta do palãc1o do . Chefe dÓ 
Govêrno porque as listas sAo encami
nhadas 8.9 Executivo para escolha.. · 

O Sr.· A'Uoma.r Baleeiro - Confor
me ·a. maneira de orga.n1zs.r _os con
cursos. 

SB. JOAO MENDES - A fila 
seria meno:-,. mas seria .uma fila à 
~moção.. . 

-o Sr. AliomaT Baleeiro - Bastam 
que participassem das mesmas de cGn
curso elementos · estranhos ao- TribU
nal, como se !93 na. Universidade. 

O SR. JOAO m:NDES ·- H4 Bin
$18 outro aspecto, Sra. R.epresentan
tei, 7leste dl.spósl.tivo, que é o se
guinte: 

"Se!'ãO fixadOII OS venciment"lS 
dos Desembargadores em qüant!a 
n1o interior a dois qUintos dÓ que .. 

percebem os Ministros do Supre
. mo Tribunal FederaL" 

Considero êsse critério, - perm!ts- . 
me a douta Com.issâo, - mlusto . 

O Sr. Alofsio de Castro - Por de
mais abstrato. 

O SR. JO~O MENDES - Trata
se de critério que levartà Estados ri
cos, como São Paulo, a pagarem aos 
seus juizes o mesmo que devam pagar 
Estados como Pia.ui ou Sergipe. 

Ora, êsse critério não pode de ne
nhum modo prevalecer. Porque <!.O 

invés de dois quintos do qÚe percebem 
· os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal não _;se estabelece ... 

o Sr. Adetmar Rocha - E' o m1ni· 
mo dentro. de cada. Estado. 

O SR. JOAO MENDES~ Mas esta
belece um rnfnlrno, que, sendo m1ni
mo para São Paulo, é multo para Pia ui 
ou Sergipe. · 

·Agora vejamos, Srs. Representantes, 
o que vou propor. 
.. Os Desemba.l'ga.dores.perceberão dois 
têrços do. que perceberem os Governa
dores dos .l'e5Pecti'r .JS Estados, e de
:ma.is Juizes vitalícios com· a.- t!iferença... 
não excedente a 20%, dé uma para ou- , 
ti:-a entrância. 

O Sr. Linp MachadO - O critério 
adotado por V. Ex.• é multo mais ·.~n-· 
teressante d-o que o do ante-projeto •. 

O SR. JOAO MENDES ~ Multo 
mais et;~Uan<me, pelo menos. 

o,projeto d-e Constituição, no cap!-
. tulC>- dos Direitos Soc1als, nELo h!l. dú
vida, traz grandes reivindlca;Oes pera 
os tra.balha.dores. Perdura, porém, 
aquele êrro que apontei, desta. tribuna, 
no meu último di!curso. Traça os dl.
reitos ·e não 1nc11ca os correlatos de
veres. O parágrafo 23 do art:l.go '164 
diz: . . ... 

· · "A todos ê assegurado trsbaUI~> 
que possibilite exlstênc!a dlgna." 

Eu redigiria de modo nia1s completo 
o dispositivo, fazendo-o nestes têr· 
mos: 

"Todo c!dadão capaz tem dlréito 
ao trabalho e obrlgaçãe~ de trabà
lhsr, observanlio-se as aptld6ea, 
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__ . possib!lidã.des e ;>re!.erêncla. de 
". cada um:." ~ ..... 
Não l.nsl.sto em justificar a. tese, por

que sôbre ela. falei quase w:na hora 
desta tribuna.. · 

Vejamos o a.rt. · 159, § 25, do ante
projeto: 

"Ntnguem 'será. prêso senão em 
flagmntr. delito, ou. por -ordem 
escrita da autoridade competente, 
nos casos expressos· em lei, a.em 
revistado em público, sob pretext.o 
de busca óu apreensão de armas ..• .. 

o SR. PRES!DENTE - Lelllbro IW 
· nÕbr.e orador que estâ a findar sea 
·tempo. 

O SR. JOAO :MANDES - Conclui· 
rei já, Sr. Pres!dente; · 

· "~ • . de armas, salvo em ato de 
captura de criminoso' .Fora ·deeses 

-ca,sos, aquele que ordenar ou exe
.cutar a prtsâo ou.·busca perderá o 
pOsto, cargo ou função, com inabi
litação, por s anos, para o semço 
públ!co. . • etc." 

_ srs: Representantes; preclsa.mcis le- · 
· _gislar tendo as vistaS voltadas para a 
.-realidade. Eu D.!l.o advogaria aqut, 
para a polfcia, o exeesso de arbítrio · 

. que· degenerasse em v!ol~cia. .Mas, 
-: não &e! por qÚe se há· de· impedir que 
· a policia. exercite sua precipua fUI!-. 

· · ção, que é a preventiva •. Nos· têrmos · 
. dêste dispositiVO, . desafio qualqç.er 

dos meus nobres colegas a dizer se é 
· possível o exerciclo da pol.ielà preven- .. 

tiva.-
Tôda vez ·que se preparar um crime 

.e a policia tiver c!ência. dos atos pra
p~tõrlos dl!sse crime,- terfi. que cru
zar os braços. Pa.. que ? Se ela. da-

. tiver os eandidatos ao delito; a auto-
. rldade· que determinou a medida per- · 
derá a função e ficará inibida, duran-

. -.te cinco -anos, de exercér. _cargo pú
blicO ... -

Ora, Srs. Repnsenta.ntes, neni. tan
to nem tão pouco. Nem o exagera.do 
arbitno à· polfcla, que degenere ém 
violência., -nem a negação .a ela tlo 
:POder 1Iid1spensável de exercitar sua 
precipua !unção preventiva. <Htltto 
bem. . Paln&a$.'. --

O SR. A'TAL!BA NOGU,ElltA 
Sr. Presidente, peço a pa!"a~ pe.J.a. 
ordem.· .: -

Ó SR. PRESIDENTÉ Tem s. 
palavra o nobre Representante. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
i:."'ela. OTJi=> ...:. Sr. Pres!dente, véllho 
apenas eomunica.r à Casa que for!Wl 

·cominadas as gre:ves da Estrada ·so- · 
IOca.bana e da Estrada de Ferro Can· 
tareira, no Estado de São Paulo. 

Pósso -anunciar que todos· êsse8 mo
vlmentos terminaram. pela · sfmo.e~ 
fOrça moral da autoridlide pública do 
Estado de S. Paulo. 

.. "';~· 

O Sr. Caíres. de Brito- Essa·mors.l- _. 
ja está desacre<lita.da. 

. O SR. ATALIBA NOG"OEIRA- -
m ainda a acrescents.r: pel&-fdrça 
moral e-pela. at1V:"dade governaÍÍ:I.entsl 
e11: S. Paulo •. _Pela -10~01;9.1 .. em 
virtude da. boa causa qué estava coui 
o Govêmo do Estado, zelando pel'l. 
pa.z e rossêgo públicos; que êle defencicil 

· brllha::ztenlente;· depols, pela at!rtdace 
desenvolvida, porque a_ tôdas ·as -par·· 
t.n-bações .ocaSionadas -pelos cOmnnt;;
tâti l.m..~tamente se seguia -at;~.o. go
vel'Ílll.mental,._ que. se !a.il:1a séntir ~ 
Jicêrto e-à hora, reoi'ganlzando· OS-~·~ 
Viços. . · . · · -~ 

· O Sr. Greg6riD Bezerra. "·Por que 
e.ssa atividade governamental não ~-
solveu a situação dos tr11b8lbaàores 
!'amlntos? 

O SR. ATAL!BA NoGUEl:R.A ·
Porque · êles lláo ··estavam faml.nt.oa 
-s.:bsoluta.mente. Quando os trabalha.do
re<l têní reiViD.dieações a formular e não 

· são atendidos, procuram delas fs.zer 
e1ente o Govêrno. Em Santos, os jor· 
I:!àls noticla.ram. até -que um nosso êo~ · 
Itgs. da bancada comunista foi ·ali in• 
su!lar a g:~:eve. . . 

O. Sr •. CCIÍT88 _ de Brito - Desafl~ 

· V. Ex.• a provar que eu insuflei a. 
greve. A i:rlmin.osa !oi a pollc!a. 

'O SR. · AT.ALIBA NOGUEIRA -
V. Ex. .. foi amissdo de tal a.tttude por 

. tralmlhll(jores de Saritos. -
·Pois bem, meus- Senhores; as greve3 

foram vencida& Sraças a êsse!Ldots fa.
klts: em primeiro J.uga.T, ·a ·moral. :to 
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Govêí'nó d~ 5-. Paulo, impoluto, cor · 
reto, impertérrito ·na. defesa dos. cUrél
tos. de . todos os -cidadãos; segundo, a! 
atividade por êle desempenhada.. · 

··: .:>;Governo de s .. Paulo-tein-p!OVd.S 
d!! que os · comunistas entravam .nos 
Sindicatos e os agitavam. E ilão s6 
~o; áepois i!llll aos lOcals de trabal!la 
e desorganizavam o serviço, dêle retl
:i'autdo os trabalhadores. Ma.s._imedi.J.· 
ta:álente, a a.ção govern!llllental, Rre
venida, se fazia· sentir,. restabelecendo. 
a normallclade.. · ~ 

:a:ou've a para.llzaçâo; ·entretanto. 
lego depois,· buscando o Govêrno u::na. 
g>inde Comissli.o, em que havia :J.,,.
mens de boa fé, o Govêrno do Esta.io 
.de s .. Paulo, desde o Pl'lmelro · m'J · · 
::lento, dlSre ·que não haVia. de tratar . 
com. os grevistas. :s:J.es prpne!ro fOssem 
reasssumir os se_us serviços e, em se· 
. guioa.; enviasSem uma Comissão a. ~o · 

- · llcltcr ® Govêmo do Estádo o a.m-pa.ro 
.para a -sua. causa,_ que tudo qua.nw 
. a!' justiça. houvesse na sua preterisão 
teria. o ·seu defensor na pessoa. r.u 
Interventor, o Sr. José Carlos de Má-
cedo Soares. . 

P.ecl.amara.m a presença. ·do chefe, 
--:·-que esta~ p~so. · 

Este foi .-condtl2ido ao Pl!lAcio dos 
· Campos Elfseos, onde ouviu do Inte!'· 
ventelr que podia ir l!vre, com todos os 
mais agitadores;· · em· n'dmero de 23 
também soltos, e que, se a· traba.ihl 

:- , fOsse retomad.o, te.'"ia.:n o GoVêrno do 
E..ot.ado a seu !ado, defendendo-os ua
QUllo que -fOsse justo. 

o sr. José Mana Cri/iptm.....:. ostra
b_alhadores ve!leei-am. A greve f~ g!!
ra.l e por . isso so!taram os dirtgentca 
dos• ferrovtá.."ios. Se a ·greve ,não 0ssll 
g~-a1, os trablillladores . não amam 
"~t'Jriosos e cont1ntiarl.am mantidos ua 
polida. . 

. . Por enqua.nto, o 'tm1co vitonoso não 
sei bem se diga que é o goVêrno es
tadual ou- a ordem páblica.; os gre
vistas; não. Voltaram ao· trabalho, 
o:t'dclramente · e, agora, vão apresen
tar as suas pretenslies. Se forem jus
tas, terão vitória. pela. . jUStiça ela 
causa, não pelas greves, que evldeA
temejlte malograràm. Vede bem, 

.· malograram. . 

O . SR. ATALIBA NOGUEIRA ;_ 
Em Santos. o lntervenotr .do .. Estado 
lle Slio .Paulo, o Sr. José Carlos r.e 
Macedo Soares, a·· pé, sem g-ua.rdal> 
pessoe.is, atravessa · (.' r.ais de lado a 
lado, no meio dós operérios greYist~. 
a !1m de Pl'OOlll'Rr ali, de vlzo, conhe
cer· a questão. Isto deu alento a.os 
trabalhadores •. 'em grande malorta vi· 
tlma.s das e:x:plorações. Malogro1;, 
J;lOrtn.nto, · a. greve em Santos, devido 
a essa sobranceria. e autoridade mo
ral do Intezyentor paulista. e dos se
cretários de Estado, que o· aux1llaram 
eficientemente. 

O Sr. Catres, de Brito - Isso é a 
prova. cte que os trabalhadores são 
lJ6Ciif1COS. . 

O SR •. ATAT,mA, NOGUEIRA -
Os trabalhadores são pacíficos. Nun
ca disse o contni.rio. Aludo sempre 
à interferência. indébita de. elemen
tos filiados ao Partido Comu~ta e · 
que estão tra.2endo o 'Brasll numa 
convulsão tremenda. 

Em São Paulo, se persistisse a gre
ve da Soroca.bans, 'havia o perigo de 
em breve faltarem gêneros allmen
tlclos, col!IO o leite e muitos . <Jutros. 
Indispensáveis à 'população. Quer di~ 
~er · que, para . a reallza.ção ·dos intui
tos do Partido ComUllistB;-, de 'lJ.da 
vale :.... para. êles que tanto falam 
em foiÍ:e· - a fome que a população . 
ir:teira possa. passar. • Al!âs, pouco se 
Jncom<ldam · com o · i>ov.o desde qu~ 

~ Partldo obtenha vitória. o povo é 
• para. ser dominado e ~ Para domi

nar! . -
•' 

0 Sr. Cafres de .!:!rito - E antes da 
greve, quando .tudo faltavà? !·· 

O SR.~ ATALIBA NOGUEIRA .
Houve, portanto, o. malOgro total. 
Po3so · &nunc'.ar à Assemt!éi.a. que, 
neste momento, dois ~na>'los espallhó!s 
estão sendo d-escant!ga.dos em Santos. 
E' ·ql!e cs trabalhadores. de s1, nada 
têm contra· os naVios espanhóis. ·A 
questão e..~ em que os insutladore. 
vão, · a.través de Pelotões de choque, 
impedir que os trabalhadores de=
i:eguem _naVios daquela :riaçil.o. · 

o s&, PR:ESIDENTE - Comunico · 
ao nobre orador eStar !indo o seu 
tempo. 
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-
O SR. AT.ALIBA . NOGUEIRA -

sr. Presidente; tei'I!linO- para lerubrar 
aqui o nome paqueles 11ue defendem 
o povo brasileiro, em Soo Paulo. Além 
do Sr. Interventor José Carlos cte 
Macedo Soares, ali estão os Srs. Pedro 
de Oliveira. Ribeiro Sobrinho, Secre-

. t&rio da Segurança· Pública, e Cássio 
\. Vidigal, Secretá.rlo da Viação. Pode

mos eon:!iar nas nossas autoridades. 
Não ·poderia, ainda. deixar de re

cordar a figura do grande eonstlt.uclo
D.l!.llsta.· de 1946, a figura de um dos 
primeiros oradores dest~ tarde e que 
aqui afirmou não passarem de mera 
~loração comunists. a inquietação e
o desassossêgo que o Partido, er'.mi
nosamente, semeia. pelo BrasU; 

Quem . o afirmou, senhores, quem 
acusou os comunistas, foi alguém in
sUSPeito, até momentos . antes, acs 
próprios comunistas: o impoluto Se- · 
nsd<Jr Hamllton · Noguelra.. · 

O Sr. Gregório Sezerra .....;_ V. Ele." 
·. defende o Govêrno de Franco? · 

O SR •. ATALIBA NOGUEIRA ~ 
vv. EJllx.& proc= sempre ãe~r 
as questões pBl'!i . .O es~ngel.ro, sela. -
para a Rússia. ou para a Espanha ou 
o Pa..""agual, quando VV. EEx.• ~ll.'l os 
perturbadores · dn. ordem inter:la. no 
Brasll. (Muito bem; muito õem. PaZ-
' mas. PTote3tOs da banCadC CQm.:Lnista.) 

0 SR. PR.ESlDEN'l'E- Tem B pa.
la~ o. Senhor. Matias Olfmpio. 

O SR. M:A'I"..AS OL!MlPIO CU o re
~-nte !Uscurso> - Sr. ~esid.ellte, 
pretendo ocupar-me d2.6 "nl.nta.ge-ns do 
ps.rlamenta.rinmo. 
cVoltamto hoje ao ·e-.aune da · !cmna 

republicana que melhor nos convéln, 
CtiiilPre 855il:alar que o reglme p:est
dencial, adotaao como técn1cs lle g:)

vêrno na Su!ça e l39. América, estâ 
sendo condenado e:n tôdas as naç6es 
dêste liemis!6rico, a começar pel& 11-
d~ das · d~ - os Elltados· Unidos 

· ela América do Norte, ond.'l jé. foi dito 
que tal regi.Ine consi5te &penas n~ 
s1!nPles delegação dOi! a.nt1gos Estádos 
&O· presidente ·.da Rep'O.blica.; P8.1'8 ex
ternamente tratar com as outras na
Ç6ea e internamente coordenar e IIUpe
rlttbe~der as relações da.s ant!ps prO-

vfncias independentes. Com· ete!t.v, 
eJ:tquanto nossas provfncla.s eram me
ramente autônomas, os Estados ame
rica.n<IS · eram quase :sol:tel'anos e deles 
há _que possuem regimes tributé.rtos, 
divisão de poderes e até legislação Cl
Vil inteiramente diverlla.s das circuns- · 
crtções 11mitrofes. Isto atenua de mui
to o a.rbitrio do govênlo federal, eujas 
a tribufç5es quase que ficam restr:! tas 
às rels.ções internaciqna.is, à leglsl's.çáo 
sObre moeda e ao aparelhamento para. . 
a d-efesa interna e externa do pais._. 
Acresce que a. preferência, na Améric:l., 
por ~ sistema de govêrno justif!ca• 
va-se no 'memento ~m que foi procla• 
mada sua llldependêllCia por impo
sição dei momento histórlco e qua.::1do 
ainda não se colll1eCis nó· .iiiiinãõd• 
villzaçã.o o sistema parlamentar" e. 
segundo Medeiros· de Albuquerque, êl• 
ná<> ·é ma1s que a ~pta.ção a 1=a 
nação republicana, com o m1nimo d~ 

. m<lcllficaÇ(ies; "de um res:lme colo!ltiil, 
em que o chefe da colOn.!a era um re
presentante do poder absoluto <ie um 
rei"·. 

Enquanto, porém, .:ns :ziflltl'ó~·-r~ 

sistema evoluiu e, como acentua o pro
:fêssor. Maurlclo de ~elros, foi se 
mOdificando .lents.m.ente até chegar à 
a.d!ri!rá vel prática do regime pa.rle
mentar da :Inglaterra·· de hoje,ll>"nos 
Esta..:ios 'O'nldClS, porque c modêlo ti•. 
cou !nscrito na Constituição, naclõ· e-e · · _ 
al:".erou de 1111bstsnclal". Esta . evo- · 
lução não ilcou ctrcun.smta . a Illgl&-

. te=, proc~ndo-se llOi! demais P!li· 
ses do continente qúe adotaram a prà
tica parlamentar. O mesmo oco:re!l 
na-~ e na Holanda.. 

S6 o temPQ • ..:.li mesmo, wio mostrar. 
os males do regime entre nós agravado 
por :z:oesa deficlente cult'ura poJ,IrlOa'; 
La mesmo já. se observa: 1lDlll furte 
corre!lte ta vorável ·à cooperaçio <1<1 
poder leg1slativo oom o, esecutivo e · 

. é %n&.lli!esta. a. tendêlllC!a para exigir-se -
qu~o os ministros· compareÇam ao Par
lamento para prestar informaç6es e 
dar eac~rec1Dientos aos representante& 
ãss '~'árias ecrrentes politicas. Por essa 
tendência, que constittie uma peculls
rida.de do regmie parlamentar, UW11· 

. festam·se pensedorell e poUtfcos no-
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tada:mente os ex-presidentes Ha.rding~. de nossa Carta Constitucional . .'!.cres-
1? 'W~n: Não há, pois, motivo p.ua cemos apenas a aprovação das promo-
~r invocado o exemplo american:>, co- ções de generais, almirantes e briga-
mo de resto não se justu:ica a persia- delros, 'que neste.momento são de ·li-
ténc.Ui. na. defesa· de fórmulas impug- vre escolha do Chefe do Executivo, o 
na;1ias por _pensadores do cont~p.te. _que tem da.dci motivo a preteriÇões de 
Na sua critica; esclarecida., Luis su- oficiais notáveis que não chegam ao 

· velra,-em repetid:ls estudes, mostra que coroamento da carreira por se conser-
s.s · réservas contra. o regime preslden• va.;:em afastados das poUticas que só 
c.ial se estendem por tôda a Amé!'lca. escolhem seus afeiçoados. 'ora, desde 
e, de referência ao Estados Unidos, que os interessados pudessem fa.2er 
com . a.pôio em Nlcolis :Butler· e James se.ntlr a injustiça· com a exibição de 
Beek, sustenta que · S. completa. ind~- . serviços e o confronto das fés de ofi·· 
pendência ·do_ poder executivo, :zue é·. cio, por certo o Executivo examinaria 
a balse da. d.!ssimuls.ção da. dita~ura o assunto e nãc se deixaria levar ape-_ 
no sistema presidencial, é tese forte- nas por afeições pessoais. Semelhan· 
mente coml:ilitida e todcs opinam por te providência. deve ser tomada de re
uma colaboração entre os dois pode- ferência às nomeações- dos Interven
res. Aliás. a transpla.ntaç§.o dêste re-- tores nos casos previstos na Consti· 
glme do norte para. o centro e sul do tituição. o afastamento dos &ovéma.
colltinente tem da.do os pelares resÚl- dores só. se verificará por motivos po· 
tados. ; liti.cos, de modo que a nomeação do 
, •Em cul:ia., Ma.Iluel cortll:ia, ;>Ubli- novo chefe do executivo estadual deve 
~ta -e' pol!t!co, observa que ·ó Jlres1· ser feita em cóla.boração com' o leg!s-

. 56- lativo. Igual exame é aconselhado em 
clencial!smo ·llrodUZ!u_ govêmos pes- relação às nomeações dos meml:iros do 
soais. fracassando totalmente. No Supremo Triblmal Militar, Tribunal de 
Equa.dor, .o ex-presidente Plaza., em ·Contas e Supérior Tribunal Eleitoral. 
mensagem ao Congresso, adverte que 
o presidenclallsmo teve o triste pre-- Amplia-se, assim, apenas, o que sem
nlégio de engendrar- ditaduras e que pre existiu, no regime republicano, a. 
&ó os estóicos se f'artll.:in à. tentação e respeito ·dos Ministros do ·Supremo 
i'acll11ia.de de pra.tl.câ-la.s. No Uruguai, Tribunal Federal. 
z-àn Feld, referlndo-ée à Constltuiçã<; Os .lmpugnadores dêste sistema, que 
de 1930, afirma- que o presidenclallsmo, entre nós formam a.inda maioria., ale- -
sob a. a.parênds. de Rep(ll:ilica., gera- 0 . ga.m: l. 0 •qt'e ·é incompativel· com a. 
de~>pot!smo pessoal e na. ~n_ tina,-- os federac;lo; 2. o que t.""a2: a. instabilida-

de_ dos ~os e como cons~üên
pro!essOres Rivarola e Altredo Colmo cia a descontinuidade na. adiiiiilistra
denwnstrsm que nêle a vontade se re-
dUZ ~'"'tlcamerite a wna. só; que é á. ção._ 0 Professor ~a.ul Pilla., a cuja. 

..... ~ a:ctoridade todos rendemos acata.men-· 
do poder executivo"· , to, já mostrou "que llão- há incom-

No Uruguai, antecipou-s-e .a. Ztm pa.t1!Jilidade álguina. entre ·as duas. eol-
. Felcb. o gemai Battle y Qrdnez que _sas como geralmente se acredita" e 
deu o grito de alarme cóntra o presi- qtianto à temida lnsta.l:iillda.de dos Ull-
àencia,lfsmo que, constituindo uma. -d!- :r>~'térios eu já mostrei que os 35 mi- · , 
tadura,' o!érece. gravfssimos inconve- . nistérios formados nos 50 anos de go-
nientes-prâticos e "põe o govêrno e o v&no, 22 foram demitidos por have-
pi!Js à mercê da. 'boa. ou má inspiraÇão rem entrado em divergêncls com l 

~do·:ocupante, e -de seu _grau de· ca.- Iznperador e apenas 13 por não con-, 
paclda.de govema.ttva, o que equivale a. tarem com · o aPoio ou por scifrerem 
;jogar um enorme azar, em cada. presi- ·a. hostilidade franca. do· Parlamento. 
dência". oPerá seguiu o mesmo rmno Isto mostra que a mstal:iilldade dOS 
e a sua constituição · de• 24 de .MarÇo ga~etes _não pode ser a.tribÚida à. vo-

. de 1933 !lxa os traços gerais cio ~-:.. Iubllidade do 1egisla.t1vo, como a.pre- . 
la.menta.rismo cons!gn"ndo os dlsposl.- goam os presldeL::ialistas, · mas 111m 
t1vos que desejamos fiquem const(Lndo a.os a.trltos. com o Executivo hipertro-
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fiado. A1!áis, ;no sistema. parlamentar 
a dissolução da câmara àos deputados 
é· u:na. peça.. essencial . e por 8 terem 
supriml.do no Chile .êste caiu no ex.;. 
tremo oposto com a substitllição da Ir· 

. respoDSS.biJidacie . do presidente· pê.la 
IU'bftrio e autoritarismo do· Parlamen
to. o que lá acorreu, entretanto, no 
periodo que vai de· 1890 a 1925; não 

deve ser lançado à conta do 1listema. 
parlamentar, ma.s às suas falhas e bn· 
perfeições. FÓi justamente a falta. de 
dissolução que determinou os males 
ali- verificados - por impoSições con
trárias ao intedsse público. 'Mas, ain
da. a.ss!In, os males càusados ?Eio par
la.mentari.slnà não são iguais, como faZ 
ver Ferrc.z ·de Can;alho, aos que co
nhecemos nos pa.fses · O.'"P-'"Úilidol: pelo 
sistema qu.e nos rege. Ali, nesse pe
riOdo, não se chegaram 8 verificar 8 
opressão, os atendados à libetclade, o 
encarceramento de cidadãos lnocen-

' te.s, • à· corrução. f!drnliJrstrativa e o · 
· eniprêgo ··dos · dinheti'os públicos pUA 

fins de· politica partidária. .. comer noa 
· . palses que àdotmri o ststema oposto. 

· . · O Sr. Dioclécio Duarte - V. Ex&, 
:não conhece. a hlstória do parJa.men
·tarls!Ílo .fioa.ncês"acusarttsstmo de mUl
tas negoéjatas e do mau · emprêgo- c!o 
dinheiro público? · 

. . - - ~ -- ' .. 
O SR.. ·MA TIAS ·OJ:..l:MPIO - ~ 

não é mal do regime. Será dos poU· 
ticos _franceses. o nosso Seeretário'. 
Sr. oto Prazeres, em :llwo recente
reabilita os polfticos do Brasil, come 
dos mais honeStos. do mundo; Depois · 
da revolução de 30 os tdblltla1s de jus
tiça. de exceção não' apuraram a· c1eao· 
nestldade de iun Só goven:mciorl 
· O Sr. D'M:lecio Duarte: - V. zx.• 

5e esquece, também, de que na ~
rapa, nos 'palses de regime parlamel!l• 

r' -ta.r, as 1:1itadmas surgiram de liiai):!S
·TSo ·atrós, pois -logo ,vlermn aa pr.l6aa. 
e as vlolê:c.cl&s. Come· exemplo, 4ltl\· 
rei a_ França, a. Itália.· e a. Al&i:l&l1h&, 

· nos quais a ans.iqu1a polftlca. deter· 
mi:lou a ditadura. · · 

. O -~~ MATIAS OTJDRPIO - No 
parlamentarismo .. púro não há o oba· 
· mad.o perigo .dá· dissoluçA.o, que 6 eon• 

.. s!dei'MS.' um golpe de. eaw.do. Na 
'França'---apeJ18S du8.-s ~ fol Ver!.• 

--- - ._ 

tíc~~oda . a dlsaoiução - em . 1.857 . e 
1817. Alls1m, :mesmo, esta últl:ma. .. foi 
considerada negal, porque tmb.a. por 
f1m a restauração da monarquia. 

Ali realdiu por muitos anos no2s<i . 
~ttiote Meãe:rO$ ~ 'AJbuqueriue, 
repre&entante de Pernambuco, nesta 
Olr.sa, em muitlü; . Ieg!.sla.tllil'M.. ·tendo 
t1do tempo c!.e l)!)servar ~a Vida po.; 
lít!cu. elo •PQl'o mais· evólu!do e feliz ·· 
do mundo". E os sofrlinentos · por 
que a~a de passar êsse gran{!e po~o 
Dão modWca:am seú eqUllfbrio ~oral,' 
nem perturbll.ra.m seu ·senso juridlco. 
Tudo isto bem reaaalta da Cnostituição 
que ~ ele eer votada.. No seu seio, 
como era de eapera.r, .. defrontamm~se 
dW!.S on6rslcaa ccxrrentes, -cada. Qual 
ton:&jando por dom1na.r: a dos · an- · . 
tl;oa conservadores, - chetla.dos por 
M11.;1tboc, que, pretendendo . acabar 
com o sOYW!::Io de ~U~Sembléias, pro:
C!Ul'oll reviver a. velha teoria da sepa
rac:Ao o il:!dçendêncla dos . podereS· . 
l.d.etada por bar6o c!e · MontesQ'UkU- eui 
1'rt8, ·~ ll. doa com~ lesderados . 
por o7aoquàa tmaltis;-que.,.sem_renun
cia: as métodos parlamentares, quem 

· aluat6o!ca •c!e tal. maneira aos prln
clptoe e métodos ·econõmioos.._ que to-. · 
teolmente eiiQUecessem os mte$;Gés · e 
11110toP&III8m às mli.os da Jmrguesfa". ' 

D6&se chgque surglram, com ás mo-. 
cUttcao6ea aoonse1hadas pelo temp~:>, 

os mesmos. Princfplos defendidos- em 
1'18iJ, flnn&doa em 1791,. consolidados 
nu Oonst1tl11ç6es do ano terceiro e 
c!e 184:1. O I1Etema parlamentar ficou 
a.ll uaocurado e absolutamente fa.s
t&l.cSO o 1nconvel!llente daS · freqüentes 
m!Ulanc:ae do aovêmo~ o. pie'tiiseitO
que a acaba de l:'flieitil.r ·não roi mo-: 
t1?ado pelo relime adotado que to! 
esporst3~eAmeate acl!!1to .por tôdas a.~·, 

COS'I'@tol dominantes.· 
PGII' H COr'!a: afSI!tMo destas nor· · 

Ul&lo a qu. li' Prança. t&ml sitio tão fiel, 
m\lltlo aotrera.a: o..Uruguàl e o dhile, 
C\IJO 4eaaplsa ao preSI.de:lcia.lismo .. é 
=aftlfeato e oa ·nossos · vizinhos do 
Pnltl,, IQimdO teBtemunho . de nosso 
00111a Tolec1o Plza, em· apa!"te ·com 
qru arstortormentc me honiw, já acei~ 
ta.:zm .. e~ . mfnimas que 
Jlelte\ímQI do l)l'ell1denclàlisril0!. . Se
llmdo a liv&o ·de . JOsé Augui;to · ·eão 
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estaS- .as tendé:cclas da América. La- O Sr. Dioclêcio Duarte - Numero-
tms:, "IIlesmo porque "-p:residencl.alls- sos parls.mentare; do' tempo da mor-

-mo e revoluÇÕes são têrmos que nc narquia acusa.rrun o· regime vlgem;e 
nosso continente andam sempre de naquela época e foram os primell'os 
mãos ·da.ãas e tOda vez que do pre- a lrunentar o desastre. do inesmo. 
sidezi.cillllsmo nos atastamos a paz e O SR. MATIAS OLIMPIO - Ne-
o · -.Só.ssêS'o penetran:l em nossas ter- · gará' v~ _ Ex. a ~ue naquele_ parla.men-
re.s" · -ta..-tsmo defeituoso as violências fôs-
' E· o e~érlto professor Aloisio de sem muito menores que no regime !'e-

Carva.IIlo I"llho, constituinte · de 193~ · publicano? · 
e ·honrs;:!.cio nste -momento a repre- o· Sr. Ju.ra:n.d.ir Pires - Nem há 
sentaçli.o da S&hla,· dando seu depoi- dúvida. A modalidade primou. 
mento, s6bre o que ent.Ao ocorreu, diz o Sr. Dioclécio DuáTte - Veja-se 
que a C~mUtumic dt.1tue\e ano !Ui\u o que Sl.nl.Inb.li fêz em A12€;oas e o que 
"de UliiA li01Uçio radical e completa, Ta vares Bastos disse a. respe.!to da 
neste pa.880, c:omo eena aconselhável, politica do seú ·Estado e se l'eriflc:l.l'á 

· ou, pelo menos, ele mais decfdlde con- que ás violências ..ram as mesmas. 
cessão ao parlamentarismo, como em R MATIAS ,. .... .....,. 
e é urgente. Ficou-na meia. tinta dos 0 5 · 9.............-... o ·- Dis-
palhit!.vos e ·ensaios. aferrada ao pre- ~~d~~d!: Ex..". Esses casos, a.llá&,. 
side:ilcialiSl;no, qiiase tã.o só por amor -De conformidade, pois, com os 
à trs.diqáo, mas, em última análise, · ....-e~e.lllp!os cltados, em nada contra.rla 
e: eJqJr!mindo, · claramente, descon- · ao nosso ~gime s. aprovação pela Câ

·fia.nças e antipa.t'.íu;, no ·adotá.r, aqui mara das n=ea.çóes dos generais, bri
e ali, COinO _s!Dals anuncfadores de .. gadeil:OS ·e . almll'antes, ministros do 

< breve aurora, medidas ·e· ~eitos que · su~el!lo 'l'ribunal Federal, do supre
. põein de relêvo tebd&ncla · brasilell'a . mo Tribunal Militar, e do Tribunal de 

' -para o parlamentarlsm~" · Contas, m<!mbros do Supremo Tribu-
E.Ssa asplr9.dal aurora não . expirou nal Eleitoz:al, Ministros de Estado, 

e o resultado é ,que_ enquanto no par- embaixadOres, · presidente der Ba.nco 
lame:nta.rismo selli. secrl!icio · de con- . do Brasil e-- Intel'Ven.tores nomeados 
~ part1dá.rias, é poss!vel um en- nos têrn:Íos da Constituição. Nesta 
tenl:Umento entre. _06 homens de psr- parte, aliás, quere.lllos ampliar um 
tido visando . os interêaaea ·superiores pouco o prescrito nas Constituições 

_da Pátria, no presicleuclal18mc, essa ·anteriores que . f!Zerain depender da. 
coordens.;âQ de esforço; comuns !In- s.provaç~ do ·se :Dado as nomeações· 
porta sempre em e.ccmo4P.Oilo e aã.e- . de .lllêmbros do supremo Tribunal Fe-
simno. deral. ' 

. Não tiveram ~ dr.sejadr. reperc'IJ,iiiA.o Alegra-me ver · que. a Comissão de 
· no aeW· da Co:u~tltulnt.<t, aa palavras Constituição Sc:eitou que não perde-

ele José 4usuato como u do A~- rão os seus mandatos os sena®res e 
-· ,. memzíDn M&ralh&ea, u elo Aloflto ele 'cle:~>utaJ:Ios nomeados- Ministros de E!s

carvalho Filho como -aa de" Ariuds. tado, bÉlln a.sS!m que estes são obriga
Falcio. Nem. ficaram 'penu eabo- · ·dos a comparecar perante a 'C'Amara 
çadas as- novas ten&Sênclu, caue con- . para prsat~ esclarecimentos que· esta 
no nos levem hoje ao re;tmo que estão Julgar necessártcs ou_ pa,-a. r~ponder 
acÕrde com a nossa tra41oio e cor- inte.""PCI.ações que: lhes fo~em dirigi-

··· respónd.e às nossaa upiraç6es. das. a.d;sta-nos·apens.s·a·~ol.a. da 
·o Sr.- Dkcléclc DUarte - No tem- co!nc! çDCJa entre os· mandil.tos de 

po da tllorarquia llAo Pl'oduzi-:t os re- repre:senta.nt.es da Nação e o do Pre· 
- sidente. da Repúbllca e isto pela. ra-

sulta.dos a. que V· Ex.• alude. ' · . zã.o multo' simples e pelos exemplos 
O SR. M..~TIAS OLIMPIO ....:. 'Não já verificados da lnfluêm;ia do prcsi· 

_havia parlamentarismo naquela épo- dente na escolha dos membros do Con
ca. Era & vontade do Imperador que -gresso. São de grande· porte os adver-

. dóm•ns.va. · sâ.rtos dessa. medida. Basta-nós citar 
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os pro!e.>sores Ma.rtagão e .Sampaio o SR. OOELHO RODRl!GUES - · 
Dó.ria. Mas no que pese-aos altos mé- Sr. Presidente, Srs. &epresentantes: 
ritos dêste último, !lo§ razões que apre- deSejo ocu!)ar a. atençã-o da &sem.._ · 
senta. são de quem ignora. os prece- bléia para o problema. do eoslno na
dentes e desconhece o interior do clona.l, que, deve . ser gratuito em 
Pa.fs. Com deito, a.1'irmli êle que tôda a exten.."áo do Brasil. O pro
admitir que a não <i>lncidêncla das · Jeto de Con.stituiçã.o não cogita, em
eleiçõe_s motive a. !hter!exêncla do - absoluto, de atender ao ensino pri
P.residente na. formação da· nova Cà- mário .. Vou Ina.is além:, defendo- .a 
Illai'Í!. e não só •um labeu de escravo., tese de dar-mos o ensirio livre ·à 

· crata. atirada às taces dos- presiden- iniciativa · pa:rticulJl.r ·até o _2.• ailo 
'tes",. co:no aceitar que "o povo seja. ·· ginai;;!al. E· se assim me ,ms.n!!-esto, 
tão tõlo que se deixe enfrear tão fà- -é porque desejo lJr ao encontro das · 
C!l.mente". Mais. Que .. por outro la·-· populações rurais. 
elo, defender o espaçamento das ele!- Olho para. o pai de tannrna que 
çõe.> porque estas cústa.m caro" se- vive em cidades ou povoados onde 
rá. isto razão de ordem indiVidual, !.ti- não existem ginásios. . · . 
digna de ser articulada numa .~rui- O Sr. Cam"Pos Vergal -Subscrevo 
tituinte que· se. !ll'ese". . in totum as pala.vras de · vossa. Ex-

Não só não é "uma razão de ca-bo celência.; . ·porque constituL. necessi- .. 
de esquadl:a". a prlnleh-a objeção, co- dadoe ina.diá.vel ó fa:re!'-.se com· que o 
mo a segunda assenta em fato de ob- ensino primário reja livre e., ainda,· 
servaç!io corrente: - Quem conhece, co~ que o Govêmo proporcione . 

. . • meJ.os para que se distribua, quase 
como o-senhor.~~o Dória, os nos- ,gra.tul.ta.mente, 0 material õid.át1co 
sos antecedentes politicos, sabe que às . crianças. E' · um imperativo da 
Ia:llitos candidatos a. senador, d2puta- · Xlllclonalidade. -
do e até govema.dor saiam do "bolso . _ 
do colete" dos preSidentes, e as elei- O SR •.. COELHO·. RODB.lGUElS - · 

. ções no interior não acarretam a. penaS Agradecido '""Pêlõ·-"'lipa.rt.e -~.!ie :..v.~ .. 
vultosas déspesa.s, . ma8 · . éorlsumem Excelência.. . Percorrendo . o in.teri~ 
te:n;po e desvlam de seus labores l:ia- d<. Pia.ui, por toda a parte me fo1 
lJituais muitas erlli.tura.s elltregues à- recla.mado-o material üidátiéo ·que o· 
propaga:nda, que;· às ·-vezes, desenca- . Govêmo dev:la. -. !Zlli.Zlldar,. ·mas que, 
deia. paixões e tom.ento 6dios, fàc:B- _justamente, no ano da propaganõa. 
mente acirr&dCIS em pleitos bienais. - eleitoral .negou às esoola.s do iJ:!,terior 

. :&:sse movimento de .legiões de illdl~ do meu Estado. 
vfduos ·num pa.fs çomo o. nosso sém Desejo voltar à tese do ensino se-
a necessá.ria. cultura ··politica 1ntran- cundário. . 
qlllliza' os esp!ritos, perturba o ritmo . Temos, Senhores, grande ~ 
normal da Vida e p:-oQ.uz ~onseqüên- d~> . professores, no sertão· brS.silelro, · 
elas. de danosas efeitos,- além de con- que ~ prontos a abr'.r-cursos 
Siderã_yets · deSJ>esáS. ·As eleições_ de P~ no dia em .!lue ·o -en
senador por estado onde. nunca bs.- sino .Or livre até o s~o .ano gi-

. '!liam· ido e de goyernalior a. quem · o na.slal. r : · · · 
eleitorlido nem de -referência · cc:n!l.e- • Faço, aqui, . réferênclii; : acs sacerdo
cia. tazem-nos pleite&r e· insistir por • tes, . aos . v,igá.rios do in-terior. a.os 
uma. coincitlênc!a. de _ms..nda.tos }lara juizes, proniotores Plfu:liOOs • e. mé
evitar repetl~o de fatos por-_ nós. pre~ · dieos, que vivem · em cidades ondi! 
senclados e que tanto rjepunham con- não h6 g!nâsioiS oflcla!s ou ·attcla
tra. S.SJll'á~~ que ·só. por irrisão eram l!zados, ás qua.is poderio a.1Jrir cur
eha.mada.s, democrá.tlcas. CMufro 'bem;· 80s partlcul.ares . no dia em 'que a · 
_muito bem. Pa.fmas. O orador é lei permitir o ensino livre até o se-.. 
cu.mprimentczdo>. . 'gundo ano. 

O SR. PRESIDENTE :_- .Tem a. O Sr~ . &uf Sa.ntos - ... Para. que 
· pe.Iavm- o Sffllbor Coelho :R.odri- es5:a5 ~pessoas _sejam ~. a 

gues. -- .lei exige que ~ regiStrem.· 
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• Ora., pa:e. sa.tisofazerem essa. for- · primeiros p =os; prosseguindo, do terp 
malida.de, é ·preciso que wpresEi:nteJn ceiro ano em d!a:nte, nos estabelecip 
a;testadoo de jâ. haverem ensinado. mentos oficla.is ou oficl.allza.dos, seria . 
· · ó' f'esultado é que os cand!~ a. criar embaraÇos, porque há algumas 
p._-ofe.ssôres ·obtêm atestados gracio- disc!pl!nas e~;tudada.s apenas nos pri-
sos de. que já Ieclon31r3lll e, depois, meiros dois anos. Sistema melhor se~ 
o registro. Quer dizer, a desmora.Ii- ria permitir-se o exame parcelado, isto 
za.ç~ aill<ia é maior. . · · é, o a.Iuno que não pudesse freqüentar 

ginásio oficl.a.llzado, ao fim do ano, 
O SR·. COELHO P..ODRIG"'':ES · - prestaria, num dos estabelecimentos 

Ag!na.deço a V· Ex." 0 aparte· De- estaduais ou federais. ,o exame final. 
rejo S8Jla.r o mal acrescentando a:Pe- Para as cadeiras que não precisassem 
nas a.lgumas pa.l.aivias ao n. o :x:rv do de provas práticas, como .Física, QUi-
§ 32 do art. l64. Ai ~e diz: mica, História. Natura.I,.no fim do cur-

"0. ensino é livre à lmcia.tiva so, o aluno prestaria exame no próprio 
part!e~". estabelecimento onde estudasse. · 

Acrescenta.r!a.: O SR. COELHO RODRIGUES -
"0. ensino é livre à lnicia.tiva O nobre colega deve lembrar-se de que 

..;. ..... -~ ular, !llté 0 .~,..,..0· ano do aqUi, na Capital Federal, onde devia-· .....,. . .,... .,.,..~w mos ter o ensino mais dll'und!do, e.:-.is
ctttso · secundário". tem dois colégios oficiais ... 

.O Sr. Ataliba ·Nogueira. - Ficará, O Sr. Eu.rico Sales - Há vários ofi-
então, o en.s!no como· monopólio do cia.Hzados ou reconhecidos. 

Estaào? . O SR. COELHO RODRIGUES 
o' SR .. COELB:O ROimiG"'':ES - • . . apenas o InternatO e o Externato 

Não digo que fique como monopólio Pedro n. , 
do Estado, porém, que do terceiro ao O Sr.- Eurico .SaJes - Oficiais, ofi-
qumto anos os eiá.mes . sejam ofi- -· c!allza.dos- ou reconhecidos .. O aluno 
clallzados, oontrolados pelo Estado. · não nrec!sar!a vir 'do interior para fre
·Continua..rão ·.os cursos particulares, qüentar o ano todo... · 
mas . tiscaJ!zados pelo Q{)vêmo. Oh-
rene-se. ma.1s 0 segum;te~ a freqüên- · O ·SR. COELHO RODRIGUES 
cia., a ma.tr'..cula ·d.OS -cursOs secund4- · Do 3.0 ano em diante' 
rios • vai ·diminuindo . do p,."'imeiro. 8Xlo O .$r. Eurico Sales - : • . mesmo no 

-··em dJsnte. A !Jlatrfeula; mais nu- l.o ano. No fJm do ano· prestaria exa.
~ no .primeiro ~ano, vai des- me das disciplinas da série. . / · 

·crendo até o quinto. Do terceiro em o SR .• coELHO RODRIGUES 
diante, teriamos alunos 'Vlndns da. v.· Ex.a apresenta emenda. Acho que 
parte n'tra:l do. pais, :da :roça, Pat-a a minha diflc!lDJ.ente passa.rã; faço 
suprirem &S vagas deixadas . peles do idéia c:ia que v. Ex." sugere, que é 
p.t1mélro e segu:á.do IQOS.. -- muit.:i :mais adiantáda.. , 

Portanto, mlnh!l- ;ese é cabível; den- o sr. Eu.r!co ~a.Zes - Acho níais 
tro do que possuimos hoje em mil.tér!a. simples, porque não se poderá perm!. 
de orga.n1zs.ção do ensino secundá- ·tir 0 en'lino livre, nos dois pr!meiro.S 

· rio. .. · .. • anos, sem contrôle .. 
< Dirigindo-se ao sr. A.ta.l!lla No-

gueira) -V. Ex. a falou em monopó- O SR. COEI.HO RODRIGUES 
-lio. do Estado? - Não há tal mono- Nos dols primeiros anos, levo em <:?Jl

. pólÍo. o Govêrno continuará contra- side.."'S.Ção o aluno que tem dez ou onze 
!ando os exa.me3 do terceiro ano em · anos, e que os pa.!s.'Ilo sertão não de!
,dlante> · ' · ·· · , · · Xa.m sair de casa, 1Jem _como a d!fl-

0 sr .. Bu.rico Sales .:.. Acho que a culdsde pecuri!.ã.rl.a- que . existe hoje 
tese que 0 orador sustenta é· mu!to :ps...'"a :manter o aluno nU!lla cidacie 
lógica e justa; todavia, periso que au- que tem coléglo. oficlaJizado. . 
tro Slstema. ·l'eSOIVer!a. melhor o caso. . 0 Sr. José Va.relá.- .:li:sse aluno po
E:ltabelecer ·o ellSi:lo .livre nos dois . der&, depois de- determinado ~po. 
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ir á cS:p1ta1 e inscrever-se eiD. certas o 4.0 ano. m s.té gúlãs1os que não 
matérias. · · z:o&ntêm curso até o $.0 ·ano. Aliá.s, 

o SR. COELHO RODRIGUES estou apresentando aqUi uma segunda.· 
o contrôle da instrução pública. é de emenda.:· adotar o ginásio .de c1l:lco 

.
tal ma.neira cerradO' que ÍlãO permitirá anos 'e r~uzir o tempo '-do curso com-, 

pleménta.r. · · 
ao aluno fazê-lo. - v. Ex ... bá de saber que no Interior 

O Sr. Ruf Santos - FUI. aluno no 
:regime do vestibular e depôis '!Üi prO- podemos manter até o 4.0

· ano, com 
facil.da.de, um ginásio; mas glnásto 

:tessor já no regime seriado.·· que venha a ter necessidade de =nter 
. o SR.- COELHO ·RODRiGUES, . "'- labOratórios e o que fôr preciso para 

~ Também fui. o ensing_, de fisiéa, quimica e .ll!stória 
O Sr~ Rui Santos - --::":'e estou em natuxál - é diticll. Eu .daria, por- · 

condições de ajuizax dos regl.mes. Acho t~nto, permJ.ssã,o para que o ~o 
que o melhor. passo que demos; até inant1vesse o 3.0 e o 4.0 anos oflclalS, 
hoje, em matéria de ensino secundá- e para que o g-.nâ.slo da capital ou das 

· rio, foi··o da. seriação. A soluÇão está, cidades mais importantes fizesse en-
po!s, nã.o em libertar os- dois primeiros tã.o o curso completo. . . . 

· enos, mas e;p. abrir o maior número MaS meu ponto. de vista, Sr. Pre-
poSsivel de coléiios oficiais paio lnte- sidente, ·é oferecer---oportunl.da.d,e .. ao 
rtor. Ai ~ · habitante da · roça, ao . habitante do& . 

cidade que não tem. ainda gináslo ofi-
·0-SR. COEi..HO RODRIGUES cial nem ofl~do, para dar !nstru.; 

Posso citar· --a ·V·· Ex.". que· 0 Gover- ção aos filhos, pelo menos· quando 
:nadar Valadares, nos doze .. a.nbS de possível. . · 
govêrno, fechou os seguintes -cursos o Sr. EUrico Sales _ Se Vierem 

· ..,..... em vez de abril', feeholl.. • _ 
. · Um Sr. Representante - :S:--argu- apenas procurar o glnãsio oflc!al, 011;.. 

c~llzado ou reconheCido para prestar 
menta.r com. a E'.xceçáo. exãme--f1nal; ··llio .lla:v:erã emba..'"Sço 
- o-.SR. COELHO RODRIGUES - slgmn. ~ • -----~· ···--,--"-

:S: caso concretO do Estado. !iue nos · o ·SR. COEI.BO .RODRIGUES --
dá Õrientação em tudo- que teni-'1!. 0 · _·rr. Ex."' estâ a-vanÇando demais.· Eu 
governador fecho~ quatro ginásios. Já fica.ria satl.steito com. o segundo 

~ Um Sr. Represen.tanie ~ já ·vimOs mo. V. EL~ já. quer o exame pa.ree-
o que fol esss. adml.n1stra.ção. lado. · 

· · . -o ·sr. Eur.iCO Sales - Menos nas ·· 
O ~· COELHO. RODRIGUES· - sériés que dependessem de exame . .....-;:ã:..· 
E' para o Estado de ll4lDss Gerais ... 

que tenbo de olhsr, can:o .Estado.que· Ueo de labomtôrto, 
d8; o padrão. . O ·Si?.. COELHO RODRIGUES 

o Sr. Jtv.nco -Sales - Hâ grande dl.- · Acho diffctl que seu ponto de Vista 
!ieulda.de em mànter -glnislos no in- · _seja vencedor. -
terior · · . · . ' . · · Leva.ndci em consideração ·as pc;pl:la-

0 sa. OOELHO ReDRIGUES - ç6es rurais d:~ Brastl e ta.Ínbém a·ctr
:tSte, o Yneu ponto de vtsta.: só dar li- · cmlSta.ncia. do quanto custa. edilear 
í:ença até 0 segundo ano. um :f!lho ·hoje em dia, pcpo -que a 

-·· · "tlUJ.iorta conco!d.e. em alterar êste jila-
0 Sr •. Eurico Sales - Acho di:ticru~ · rág:ra!o, pam que apenas Ili8& 0 mo re5ponder-se pela eficiência éie lllll · 

-corpO docente de 'estabelecimentó segUliite: · 
· ·secundário em face da regrs. que !m- "0 · oenslno é livre à in!clativa 

pede a acumulação .. Se um ginásio do· l)ll.rticu!ar, até o 2.• 8.IU) do curso 
lnter:or quisesse, pôr exemplo, lançar secundârto." 
mão de um médico do Estado para- a~ Sr ,___.d te •·-"" ·'-ela . - ...,.,om, .... .,.,. en , ~o ....... ~ . 
lec!o:oar biologia, não poderia fazê-lo. out:ra tese. · · 
o SR.. éoEi:.B:o RODRÍGÚES :.... · Temo&, em nosso ensino secundã:rio. 

· O g:lnásio llão poàe manter _cui:so até . latitn ~ o engenhei.'"O, para o aa:rfl-
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nomo e ~a.ta o ~U"quiteto, e mateiDá-
tiea. e física para o ba.clíll:ell · 

Assim, Sr.· Presidente, proponho 
desde o -tereefro ano, a distinção dos 
elirsos: C:-e:ntll!co .e clássico. Que· 
adl.anta a um engenheiro o latim ou o 
greso? . 

O Sr. Eurico Sales - Será. que o 
aluno do terceiro ano já. sabe a sua 
tendência.? 

O Sr. Ataliba Nogueira - Hoje, é 
ponto pa.crtico a. necessidade da cultu
ra. clássica.. 

O -SR. COELHO RODRIGUES -
Estud1!i · na. . Suiça., num colégio de· 
pa.m-es e ai não me ensina.:-run latim, 
porque eu me enca.Inillha va. - para a 
Politécnica iie Zurique, · · 

O- Sr. Ataliõa Nogueira - Vossa 
&celência. tem raZão, qua.ndl) diZ que 
os estudos estão sobrecarregados. E' 
um absurdo o que co:ostitui a ma téna. 

· dos programas. _ 
. ·- . , .. 

_. O SR. COELHO :RoDRIGUEs -
Quero tirer a sobrocarS:a: o latim e 
o ~ego do engenheiro e matemática 
e a !isica do bacharel. 

O Sr. Jurandi; Pires - Os bacharéis· 
jâ sabem tão pouço de matemática 
que, se .V • .Ex. • lhes tirar. êsse pouco, 
nada fice.. · · - . 

O SR,____Ç()'EL}IO RODRIGUEs. -' · 
Não tiro tOda a- ~emática.. Basta 
que o -Bacharel. eStude a.té equações 
do -Pnmeiro grá.u. :ttão é necessário 

. que· · eODheça bll:ômi-a de - Ne...-..on, as 
-séries, as progressões. ' 

Tenho ~ certeza absoluta de que • o 
bacharel não vai utilizar, na sua pro
fissão, mateinát14 de equações_ de se
gundo gráu em d!ante, ·asrun e_om o· 
engenheiro nlí.o se t.."tillZará do latim. 

o Sr.· Ju.ro'tld.:r Pires - A Pmnça. 
perdeu a guerra preci!emei:te por uma
tese idêntica sustentada por um ge
ne.'"al que, !atendo a reforma do exe.r
elto francês, disse que nos problemas 
l:lélicos Ilio se precisa.va sair -da regra 

· de três -sim:ples. 
O SR.- COELHO RODRIGUES -

Não quero tirar r. matemática. aos 
C&!ldidatos das Escolas Naval. de 
Guerra., de Ae.-onáutict>., e de Enge
nharm. Desejo t!.-ra.r a. matemática. dos 

candida. tos qúe vão estudai' ciências · 
jurídicas e sociais. . 

O· Sr. Ju.randir Pires -- V. Ex."' 
sabe que a CtêlÍcla. Juridi.ca. é a. cú
pola. do ccinheclmento humano. Se V. 

_Ex." tirar, haverá. ruina. __ . 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Permita. V. Ex." que insista. em dis

-coroar do seu ponto de vista.. 
O Sr: J'IJ.TC.ndir Pires - Não se tra-: 

ta 'do meu ponto de vista, .mas do pon-
to de vista. cient!ii<:o. · 

O SR. COELHO RODR.IGUES -
Quando digo matemática, ·não me re
firo à matemática. comum, isto é, pro. 
porções e. algebra. até equações c!e pri
meiro gráu. E isso o bacharel poderá. 
estudar. 

O Sr. Jurandir Pires - Permita o . 
nob!:e orildor mais' um aparte. Ma.-. 
temática., além do mais, é uma lin
guagem. Fala-se ma.~má.tica., como se 
fála inglês, francêos. A matemática.. 
é :~-penas uma. J.!ngua. capaz de .sinte
se esplendida pa.rj!. a. _generalização. 

O SR.· -coÉLEO J1-0DR.IGUES -
Mas para. o aluno que se vai dedicar 

-à medictna. _ou ao direito, não vejo 
naeessidade da matemática. 

O Sr. José Varela - Permita. V. Ex."
dizér que, na. medicina, oiide se estu
da fisica. e qtúmica., é precise um pou
ço de ma.tem.á.tica. 

O SR. COELHO ROUR.IGUES -
pão- é necessário mais do que eqv.a.~ 

,çá.() do primeiro gráu. E' mais do que 
sll!t!cien te. · 

Volto, porém, iõlnba tese, Sr. Pre
si<!ente. 

l:lesejo que o curso secundário seja. 
de cll:co a.noc· e que o aluno, termt
·n!l(!o êsse curso, ·complete o curso de 
humani-dade. Agora., o: curso comple
mén~ atua.! não está. também de 
acOI'do com o progi-ama. de admissão 
das ta.culd&des é da Escola. .Polltécni· 
ca. Temos cursos eomplementa.res em 
que o aluno se não tiver o curso parti
cUlar. que lhe mln!stre os ensinamen
tos neeessá.rlos, a. fim de que P:J.Sse 
no exame vestibulár, êle não fará. esse 
exa.me sÓ com o curso complementar. 
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o Sr. Jurandi:r Pires ....:. V. Ex. a está. 

fazendo um !njust1ça à' nossa velha 
Escola Polltoonl.<:a. Como professor e 
membro de sua Congregação, eu me 
/Permito protestar. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
V. Ex." nãO. me compreendeu. Vou 
dar um exemplo prâtico. entem es
tive no Mosté!ro de S. Bento para 
trocar idéias con:1 ó Reitor, antes de 
fazer êste discurso. 

O Sr. Rui Santos - os padres co-
nhecem bem matemática.. · 

· O SR. COELHO RODRIGUES - A 
informação que obtive foi a seguinte: 

/de 35 alunos do Curso Compl..:mentar, 
que pretendl.a.m. Ingressar na Escola 
Polltécn!ca., ·18 tomaram professo!' 

.- particular, porque o ensino ministra
do, de acôrdo com 'o programa do Co
légio São Bento - que é o oficial -. 
não era su1icl&:te p;;ra passarem no 
exame vestibular da Escola. Polltéc
·mca. Pois bem: 'dis&e-me o Reitor. qae 
dêsses 18; 14 ·conseguÍÍ:am" matrléilla. 
na Escola. · Portécnica.. E' a. prova 
p."'ática de l:llinhs tese. 
· O Sr. Ataliõa Nogueira - Tem tôda 

razão o nobre Deputado Coelho Ro
drigues, mas a. matéria. não é para es
tar na. Constituição. -: 

O SR. COELliO RODRIGUES -
Ai está l Se de!xa.rmos a matéria. à. 
mercê dos Ministros; · cada· um vi..rá 

o • • 

com um progr3J:IU1, novo. 
O Sr. Atcliõ!t Nogueira -' Isto no 

tempo em que não havia. .Parls.mento. 
'Hoje, quem faz a lei somos nós. . . 

. O SR. COELHO. RODRIGUES -
Tenho a. prova . prát!ca. comigo mes:. · 
mo. Em tempo de Parlamento, fui, 
durante 4 anos,. a.!uno da Escola Na
val, e passei por clnro regulamentos. 
Está ~da a resposta. a V. Ex."'. 

o Sr. AtaUba Nogúetra - O projeto 
·da COilStituição det-ermina que a União 
legisle SObre ensino secundá.t1o e su
petior: 

Oi3R. COELHO ROD:i:UGUES -Não 
haverá Ministro novo que. nAo venha 
aqui pedir l!cen~ para· refcrmas, que 
o Parlamento não conceda. Temos 
que prend-er o assunto à c6Dstitutção-. 

Com uma linha. nesta. Co~tituiçã.o, 

que já. é· um verdadeiro regu!a.mento, 
garantimos o ensino securidârio. 

O Sr.· Eurico Sales - V. Ex." pre
tende combater previamente as possi
ll'.llda.des de uma :r-eforma ? 

o SR. COELHO RODRIGUES -
Sim, do ponto de vista de,~o- en.s!nar 
latl:n ao engenheiro nem mâtemãtica.· 
superio::-. ao bacharel. ' 

O Sr/Eurico Sales .:.. Mil.s V. Éxce
. lêncla não encontra no curso Secun

dário, - desde cêdo, porta.nto, ,...- a 
gefinição das futuras voca.ções. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Ah. o esp!rito de-vocação! Por causa. 
do esp!J:íto de vocação de alguns alu
nos, milllões é :milhões . vão estudar 
latim e mateiná.t1ca, desnecessà.rl.a
mente. Já. no terce!ro i:úi~sse-espt
:ito pode ser bem delineado,. .Por ·um 
pai que estej~ompa.nha.ndo o de
senvolvimento do fillio.-

O sr: Eurico Sales - As vezes, os 
psis contràriam as tendências dos- !1-
-lhos. · 

O SR....C:Qgr.RO RODRIGUES -
Se Isto aconte<:e;-·zm:o ·é ·a generalida-
de; .será. .a exceção. ' . 

O Sr. Eurico Sale.' - O curso se
cundârio é base de ordem. geral ·e nflo. 
de ordem especlallza<la. · · 

. / . 
O SR. COELHO RODRIGUES -

Discordo pelÔ fato de paises adianta
dos, como ·a. SU:ça, onde estudei, nlio 

·ensinarem_ . ls.ti:m <Jb:iga.tõ:iamente. 
Vin: estuda!" latl:n aqui, no Mosteiro 

· de São Bento, com l!O anos de idade. 
E isso porque ia fazer o curso de· .Dl-
reito. · · · · 

Urr.. Sr. Representante - V. :e&ce.. 
lê!lcia. já esqueceu o la.t!In. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Meu latim está enferrujado, :rilas se 
pegar os livros no.vamente, êle• volta
rã.. C.Riso.) 

M'nlia emenda é muito pequena. E 
en dlrla: - curso Bel'undá."'ic de cln
co anos~· -do ·terceiro .ano em dian~e. 
dividido em dentillco e-·clássfco. ' 

A1 eu queria ver qlÍal o MlnlBtro que 
viria. aqui ped!r um eurao &ó para da:' 
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J.a.t!m ao engenheiro e matemãtica ao 
OO.Charel. 

O-sr. Eurico Sales - O !a.tim e a. 
matemática' estão sendo ministrados 

; a. ~tudantes de ginásio e não a. enge
nheiros e bacharéis. 

O SR. COE:ÚiO RODRIGUES -
Estamos saturando êsse proirama a 
ponto de tomar o tempo que o aluno 
devia. dispensar ao estudo de xna.térias 
práticas e necessárias. 

O 'Sr. Eurico Sales - Pode con
densar-se ·o pro~ama., mas a discl
pllna. é necessária.. 

O SR.· COELHO. ROD&IGUES -
Ao ensino complementar, sr. Presl- · 
dente, também: eu desajarla. tazer al
gumas. observações. . 

Comunico aos· .nobres colegas que 
vou apresentar e detender emenda re
lativamente ao ensino Ilvre até o se
gundo ano .. Quanto ao secundário, 
será de cinco anos e · diVic:Udo em 
cientfflco e . clássico',- a partir do 3. • . 
imo. O complementar constará. de- um 
ano, que deixo sõmente para. o estu
dante _apreender o necessário ao vesti
bular do curso superior. 

o Sr~ Jurandir Pires- V .. Ex.• dê 
licença para um aparte· de interêsse 
apenas hlstórlco?. Quando se separa
ram os tipos cie.ntitico e clássico, não 
se ia faze!: o elentWeo. O Sr.· Minls
tro Capanema dera· uma entrevista ao 
"Glóbo". ns qual diZia que o <:Ul'SO 
de humanidades era o que tratava da 
pátria • .E, como -cllzis. alhures, - ex
pressão textual, - a c!~nr...!a não tem 
pã.trla~ deVia. ser·~:etirada do curso se
cundário. Pol: isso se devia. fazer um 
curso clás!d.eo. 

O SR; COELE:O RODi!.IGUES -
Digo a; V. Ex. a. que discordo dessa 
. opinião. · 

O Sr. Jt:an4ir Pfres ...:.-a: evidente. 
'l'odos d!llco!.'damos. o pl:Ópno Mll:I18-
tro àlscol:dou de ·sua entrlmsta. 

O Sr. Lfr.o. Machado - O atual 
'Deputado Capa.nema ci!Bcorda. do a.no. 
tigo ~ Capanema. . 

O SR. COELHO ROim.IO'OES -
Mas, 81'. Presidente, 110 eur:o c~le
mentar, confonne a exemplo que me· 
obrlgaram a Citar dos alunos do co-

légio São Bento, de acõrt<o com as in
formações que obtive do -reitOr, temos 
de ;-eve1: o programa. Naturalmente, 
sei que não vamos colocá-lo na. Cons-· 
titllição. Tenho, porém, de lançar 
meu protesto e depois de tantas con
sultas cientificas, encontramos ·o caso 
prático em que o ·aluno, para fazer um 
vesijbular, tem de tomar professor 
particular.-

0 Sr. Eurico Sales ~ O exame ves
tibula<r é 'WI:. concurso de seleção, T)()is 
o número de, vagas é sempre ·menor 
do que o de candidatos. 

O SR .. COELHO 'RODR.IGUES -
Mas um· curso complementar, com 
matérias preparadas, serâ- ou não ne
cessário para dar· acesso ao curso su
perior?. 

O Sr. Eurico Sales - Mas se du
zentos concluém o curso secundário e 
hâ- apenas 50 ·vagas no superior,. dá
se a prova de seleção. 

O SR. COELÉO RODR.IGUEs -
Na Escola .Politécnica. sobraram vagas. 

Há. um caso, porém, mesmo no cur
so clássico, que desejo distinguir, por
que quero mostrar que êsse curso deve 

. set. dividido, conforme os ·alunos si
gam o curso de dil:eito, de 'medicina:, 
de engenharia ou de agrono:nía.. 

I ' ·• 

Temos o clá.siéo, atualmente. com 
muita flsica. Houve queixas de alu
nos do CÚI:so clásSico que a física é 
a. matéria que xna.1s lhes dá. trabalho 
e não é necessária ao curso de ciên
cla.s jurídicas e socla.is, tanto assim 

· · que o ~:espectivo vestibula.l: não exi
ge ilaL!ll. ··de fislca,. mas apenas n~ 

losofia., história, psicologia e ntera-
tu...-a. • -

o Sr. Diocléc!o Duarte - Uma 
coisa é eStudar flsl.ea.; outra. te!:. no
ções de tisica. • 

O SR.' COELHO RODRIGUES -
1!: matéria do glna.s1a! e não do com
plementar. Deve ser, . portanto, ma
térla vencida para os alunos que se 
candidatem ao · vestibular de direito, 
por exemplo. · · . 

o Sr. Nestor Dtuzrte -Quero Iem
brnr a. v. Ex... que a. clá.'JS1ci defini- _ 
ç!io de leis- de Montesquieu é a deU-,· 
llição de uma lei fisics.: · 
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•. O SR. CO?.r JJO RODRIG'O"E!S -
Isso· é um argu;tlento ·d~ espéculação 
que aceito. Ma.s desejo examinar c 
lado prático do· eD.slno do !Il€Ilino do 
Interior a q_uet::::uir peStanas com m:a
l;élia.. ~e nunca utlliza.tá; 

O Sr. Va-rgas Neto - V. Excélên
cia. na. Vida enco::J.ti-a. fislca. em todos 
os campM. Para-subir à tribuna., por 
exemplo,- deu apllca.çâo à teona.. das 
alavaru:aiS. - · 

O SR. COE4&0 RODRIGUES·
Mas v. Ex." deve ve:; que não exclui 
a. ffslca do cursõ ginasial clássico. 

Também quando fa!o em matemá
tica., para o aluno que val ser bacba.-,. 
:rel, não dlgo que deve se:r IIÚl).iStra
ds na mesma proporção dO> que vai 
~r engenheiro. Tudo é questão de 
dosageDl. .. . 

Sr. Presidente, com a ofic!a.ll.zsção_ 
que ·temo:s de ·ensino, podemos dizer 
QUe o segundá.:rio não é<M uniforme 

.em todo o }:!afs, Há. a dmcllidade dos 
Iabom.t6r1os. Os alunos de quimlca, 
risica ou bl:;tória · natural. __ não <iis
ponde de ·tais elementos. lutam com 
sérias odii'icukiaóeS. 
· Portàn'tO êsse gl.náslos do interlol · 

devem,. ta.ivês, .. re4uzlr -o 'número de 
anos -· dlrla. eu, até. o qua..-to ano. 
c O Sr ·Medeiros Neto -- Dentro da 
estrutura tta: lei orgânica, d:lst1ngul.
mos dois ciclos - o giiiás1o e o ~ · 
légio. y. h~'. dev~ se:r êsse pe.. 
rlodo letivo · se · est.ende :por qm.tro 
anos apenas. 

O SR. COELHO 'RODRIGUES .
!sso no regime atual, mas que:ro piei., 
tear um <!urso de humanidades·· em 
clDco a.nos. como ·. determina. m!nha 
mmo:rmidade ·do enEino secundtjrio 
até cinro ano:; quel'6 contro~. pela 
unifor.tnldade · do ensino seguDdãrl.o 
em todo o Brasil, os t€'cetros, qua.rto 
e. qllin:t() anos, para. que no . quinto 
ano o aluno se sinta. coiil c curso de 
bnmanlàfiÀes. Hoje, depois do qua.r~ 

· to -ano o alUll.o não• sabe se tem ou 
Dl!.o o Curso de huma.nl.da.des. 

O 'Sr. Medeiros Neto -De tato, êsses 
quatro a.nos são apenas uma prepa
ração para. a. reBJida.de. Qua.."\d(} o :ii&l
nlstro Pran(;i;, .. ~ Ca.mpcs cwaou do 
cun1culo · secundãrlo, pensou..,se em 
aceitar. dllSS or1entaç6es: a·. prlmt-lra 
dt! !a.zer um todo. e ..a segunda de 
dlstribuir êsse todo, queé o eurticulo 
secundário, em ums :;~arte .fUDdam:m~ 
tal e outra de preparação 11ara a 
i!c!a unlvemttrls.. N&se ponto. acer
W'Il talvêZ melhormente que o MJ.nig. 
tro dipanem.a. o .rato-;- porém, e qua . . 

tanto uma. Q1la.nto outra. reforro:~SS v'- · 
ssvam ·magnfficas flnalldades. -
. Era neeessâ.rla a a.mplação do eu:r 

so ginasial, que &e apresentava por 
demais llm1tado, em fs.ce de·: _t)B.\.o;es 
de CU!tu.'"a· adiantada· =o s A lema.
nha. cem um. periodÓ de oito anos, ~ 
o Japão, com um d,~ sete anos;: . 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Ilr~ VV. EEx.". um chefe de !a- · 

- mil1a com oito ou dez filhos •. numa 
época de carestia como :a: que atra
vessamos, tendo de fazer frente Al. uma 
seriação de oito ou d~ s.nos l 

() Sr. Nestor Duarte.- Pergunta
ria a.o 1l~<tre ora.ão:r: e ao apa.rtean.;. 

· te se estão discutindo a lei orgãnlcs 
do ensino l_ 

·O SR. COELE:O ROriRJ:GUES . ~ 
Estamos falando d8.s eonseqüêllcias que 
po:;sa.m sug:ir da emenda. que vou 
apresentar sObre o ensino sectiildãrlo. . 
Uma. vez que· o~ CoDõtitui:~ · 
çã.o cuida do e!lSino prlmárlo, posso, · 
positivamente, na. mesma. llnlia, tra,
'tar do ensino secundário e firmar a 
·Cioutrina. de que ê..«se ensmo deve se~- . 
dividido -em dois ·cursos - o clentl- · 
fico e o clásSico. Pro:p<inlro que o en-: . 
sino secundário deve ser em cinco a.nos 
e não em quatro. 
:o. sr: Presidente. ainda sôbre êste.ca-: ·. 
pftulo, -lembraria.~ .iLAssembléla a. ne-o 
cessidade · do ens!n:o · supertor--prãtieo--'-

Tênnos. E;coJaa de Agrononi!a., oooe 
· se. i::npõem aulas p."'âtlca.s que propor-
' cionem. realmente, a. mec=izaçâO da 

IlOf:Sa· lavoura. Sei que o ex-Ministro 
·AJ)olônio · ss.tes · era grande entusia.sta · 
dcs processos ·modernos de lavrar a 
terra. Entretanto, poue<:>- :a:ta.ter!al fOi_ 
importado seja :porque não ó conse
gu!mos dá América do Norte; seja por 
não têrmos sabido pleitear junto ao 
C-ovêrno .Amerl<:ario a importação da6 
máquinas necessárias. _ · · 

Hoje em d!a., e<:>m os salá.:rics< ele
vados das cldaties e centros industnais, 
e a. conseiJ,üente vllida de ' grandes 
massas da · yopula.ção ru:-al pa:ra c:1 
cent:ros u:rbancs. .só exlsre para, au
mento de nossa produçl!.o ·am recurso,- _ 
no momento: a. m·ecsnlmçâo da . la.· voura.. . 

O SR. PRESIDENTE - Atenç<lol 
AdVirto ao nobre 0!'114or de que eata 
findo o tempo de.qlie dlsp\mha.. 

O SR. COELHO RODRIG'O'E:S -
Te!"minares dentrO de c1nco m!nutoe. 

AcP..ntuo a neee.ssidll~ de ce 1mprl
mh" ao Cu:rao de agronomia. cunho pma 
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tico que atenda às ex!E:Ilcia.s da la-
.voura. . 

O Sr. J08é V areia - A1iãs, . hoje, 
há. cursoS técnicos de agronomia., como 
por e:remplo no Estado da Paraib&, 
onde existe uma boa esc.o!a, de ensi
no · PUI'aiilellte prâtieo. 

O SR. COELHO ROD~UES -
Desejo . que o.s ensinamentos técnicos 
sejam levados para o. campo <la. prá-
tica., . - ' 

Aproveito a. oportuDidade pa.m clta:r 
um caso qUo ~ !oi oontado e de cuja 
veracidade cheguei a duvidar: <llsse
ram-se que, :nos curstiS de agrcmo:mla 
fl.gúra. 1Jlila cadeira de cálculo e geo

. metria análit'!ca.. Céículo inflnjtes!mal, 
di!erenc.ial .. intl-egal e geometria. ana
lft!cs. l Ma.térias necessátias ajenas 
em uma. eSCOla naval, militar, de aero
nt.utica. e enge.nhar:la.. Fiquei surpreso, 
abismado, em dúvida. 

Isto mostra quão teórico é o nosso 
enaino. · · 

Term.tn.ando, deixo um. apelo- para 
que Se faça o ensino prático <le agro
nomia., de modo a atender às necessi
dades p:rementes C:o aumento da produ-. 
do pais. CM1l.ito bem; muito bem. 
Palmas. o orOid!>r é 01/.mpnm"ntado.> 

O SR. nBTOR DUARTE -
Sr. 'Presidente, peçO a :palavra ·pela 
ordem. . · 

. O SR. PRESIDENTE - Teni a 
pa.lSvra. o :nobre Repiesenta.nte. 

O ·SR.. ;NES'l'O:RJ DU!ARTE ~ 
(Pel4 ordem> - Senhor Presidente, 
pedi a palavra para formUlar um re• 
qüerimento. Venho pedir a V. Ex.• a 
iserçáo no Didrú> da Assem'blé1a de 
um trabalho elaborado pelo Dr. Gus· 
tavo Lessa, de- ~e e m-itica. do 
atual projeto de constitul.çfi.o: 

Animou-o a eScrevê-lo o convite 
do :ll'UIStre ~ente :MQJ.o Vla.na, 
dirlg!ao a todos ()5 técnleos do pais, 
no sentido de enca.m!nharem. à Aa
semb!é!a 15Uiest6es relativas à nossa 
Carta :Magna. 

O Dr. GUstavo LêSsa. técnico co- · 
llhecldo, é autor de um l1vro IDagDi
&.o ·"SOM'e a. ~ !e®ra.I 
nos Estados Umdõs e reUDe todos 
os titulos além dllS ·· Q.ualf<!ades mo
ra!s, para :I)Oder a.l)leSentar a. esta 
&<aemblélr, trabalho dil:llO e notável 
como êste. 

<Mtdto bem; mutto ~> . 
O SR. PRESIDENTE - O tra

. t:alho que o nob:-e E.eprese:ltante 

a.ca:ba. da a:ilres;lnta.r: · se..'iio encs.m:l!
nharo à Co;missã.o da. Cónstituição, 
que o publicará. 

·~ba~ )S:ô'bre a.· ~13.. requeri
mente do Sr. Café Filho, nos se
guintes têniios: 

Requ$o que · A&embl~l.a. Na
cional Constituinte consigne, na 
ata. de seus trabalhos, um voto 
de pesar pelo !sleclme.nto do 
Dr. Ramon Oa:roa.no, eX-gover
nador da Provincl.a. de Oordoba. 
:ns 'República .Argenti.li:a .. , e ex.: 
embaixador dêsse pais no B:ra
l!il. 

Sala das Sessões, em 3 de 
junho de 1946. - Café 'Fil1W. 

O SR. PRESIDENTE·- Os Srs., 
que o aprovam,· que1ram levantar ..se 
(Pausa>. 

Está aprovado. 

Oi SR.. GIERCINO DE ;E'ONTES 
.;_ Sr. Presidente, peço a pala~ 
pela. ordem. · 

O SR. PRESIDENTE _:_Tem a :pa
lavra o nobre Representante. 

O~- GIEIWINO DE !PONTEs 
(pelq, DrÇ.em> - Sr. Presidente, de
sejo aproveitlllr os Pliucos nünlltos 
que rest..am. da . seasão, :para pedir c 
encam!nhemento da discussão do pro
Jeto ll. o 30, é comeq!lente vot.ação, 
visto com.o se assiin não tOr, Penna
::lecerâ essa . matéria ·durante quatro 
meses ê. espera. do pronunclBmento 
da Assembléia.. Requeiro, a.o m~ 
tempo. preferência p9.ra. o sublltttu
'Uvo do ilustre Re,lllresenta.IIIte. sr. 
J<lSé Joffily. 

O SR. PRESIDENTE - Lamento 
n§.o poder submeter a. votos o reque
rimento por não constar o mesmo da 
ordem do dia.. 

80.0 env~ à Mesa CZ3 seguin
tes emendaS, apresentadas ao 
prQieto da Constttu.tç/io: · · 

N.0 1 

·Aos arts. 1.0 e :.o. 

Substttue,m-se <lS dois por êstes: 

Art. 1.0 O Brasil, constituido em 
federação,_ pela união indissolllvel dos 
seus Estacl.cs, sob o nome de Estados 
Unidos do Brasil, é ·uma repllbl!ca 
democrâtica. e representativa. 
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Parágrafo único. A Unlli.o compre- dêles de.ve figurar com a sig!lifiea,
ende, além dos Estados, o Distrito Fe- çãó. de Estado. 
deral e os Territórios. 4. O Estado é uma orga.niza.ç!i.o po-

' A."'';. 2.0 O Distrito Federal é a ca- !ítica e territoria:r., e é o Estado br&-
pital da União. sileiro, como o seu U!rritó-"io, o seu po-

.Tus'!ijicação vo e o seu govêrno, que ·o art. l. 0 do 
- ,._.__ 1 o " o d projeto tem em vista. 1. São ="""' os arts. . e ... o 

· to Noutro lugar, jâ. tive ensejo de di· proJe : . . nh .... 
Art. 1.o A Nação Brasileira, Pela zer que em ne =· ....., ConstitUl.-

União perpétua e indissolúvel_ dos çães CÍ.e. Europa, su1·gida.s s.põs 'a Pr1· 
seus Estados, constitui uma !e- meira. guerra mundial, vem. em dis
deração, sob a denominação de POSição correspondente à do &.rt. l.o 
Estados Unidos do BrasU. do projeto, o té.rmo nação. E' ao E>-

• o Int u ·- ém tado que aludem a da Alemanha, a. da. 
~ 1. egram a· ruao, a} Austria, a: da Estônia,. a a Fin J!!ndla, 8. 

dos Estados, o Distrito Federal e da. Grécia, a da Letônia a da. Tcl:le- . 
os§ ;~~trlto Federal é a ca- coslováQ.uia. •. a. d_... Polônia, a da. Ru- · 
pita.! da União. ~:.lá., a dàS Répúb~.iJ.s Sovié"..icas, a 

Art. 2.0 Os Estados UJ:Üdos do ~ ~uis. a. da ~ugoslá.viii, A francê-' 
:Brasil mantêm, como forma . de . - sa, votaàa. hâ. pôU>Co, e não refereoda
govêmo, a replibllca. Todo poder da pelo povo, aludia._à._Fi'àliÇa. Entre 

essas podemos incluir a do Chile e a. 
emana do povo e: em seu nome do Equador, relativamente novas. · 
é exercido. · 

.. --" '1o 'j to 5. 'A emenns mân~ às -"<~·•çÕes ... o ... •. . do pro, e , como se ~,..,.,. 

vê
1 

Tefere-se à Nação Brasileira, para dos §§ 1.o e 2.• do projeto, ca:nvertendo 
·diZer que .bá nela. uma federação. êste último num artigo, o que deu lu-· -· 

Ora, a federação é mna. forma de ga;ro ·a- que o primeiro· passà.sse a ser 
Estado, e é o .Bra.sll, o Estado do Bra.- P~ tmico. · . · 
sll, ·.ue & constitui. · Nêle llõ~e mne eltetll.* que não 

Dizer '-- a. NaçfüJ Brasileira consti• lhe atingiu a, substância: a.-&~-.:. 
fui uma teãerw;ão o mesmo é que di- ção do verbo integrar por compre-
ser -A N~ Bras-&ieira. é um E~ ender. . . 
federal.. ora, positivamente, proposi- InteuraT expnme bem a iàél& a. que 
ç§D tal não é lfclta.. . está servindo. Foi, aliás, o verbo que 

Nela vem Nação conio s!n6Irlmo de empreguei no meu substitutivo ao 
Est:Qdo, quando os do!s ~os têm. a.:l~projeto da l.a subcoi!llSsão. lll!a.B, 
Blgnl!icações àiferentes. pra:nuneiad&, não. sOa bem a expressão 

3. Nada. irnpor"..a que tal sinonímia que o elltlerra. Torna-se áspera e dura. 
seja às vêzes esta.'belecida.. Bé. nisso 6. Foi suprimido o art. 2. o ci.o pro
un\a. confusão, a que devemos re- jeto, cUja. matéria pa.ssou pa.--a. o a.""t. 
ZUgir. · 1. o da. emt:nda.. 

N!l.o ·se confUil(iem 'mtei=ente os D12!en.cio ·este, com · efeite>, a exem-
pr6prios sentidos de naçl!.o e de povo. plo da otári%8 Cor.attt!W;6es, que o 

SegUndo stas.tsvoll;, po>"o é um ~. Bra:;U é uma r~;públ1ca democrática. e 
po sooial unificado por detenn1na.das representa.tivs., tem c!1to tudo o que 
eai-acterfstics.s ét.ulca.s, &O passo que o projeto declara no a.rt. 2.0 • 

JlaÇ§.o é o povo considua.do çomo um No seio da Com1aslío, 6 ve:rdade. um.s. 
dos elementos ms.teria!s do Estado. emell<ia !o! aprovada, pela qual o 
Outros, a.tribli1Il4o 11. .lign1!1ca.ç§.o po- projeto deveria declarar qu~ todos os 
lfttca . a povo, diZem' ·que nação, de poderes eUlanam do povo e em nome 
ac>Ordo com a etmolQiia, IIlduz à idéia dêle aâo exer.:ldos. Mas 1Sto ocorrl!".l 
c1e na.seimento, . de raça. Va."iam aa porque o a.-t. 1. 0 , tal como ficou. em 
acepQ6es dOE do1s termos, mas, c11&- virtude de uma. nl~icaç§.o <10 a.nte-
tinga.mos, ou nll.o, um do outro, o eer- projeto, nli.o definia a rep!lbllca de 
~ é que, na Constituiç~<>, nenhum I!Ue tmta:va, uto é, nada coDsta.'va 
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dêle quer sObl'e a. democracia., que:r . sO
bre o regime representativo._ 

'1. O art. 2. 0 do projeto tem um 
üe!eit!l. 

·Diz o seguinte~ "Os Esta<los Uni
dos • • . ma;ntém ... ", aludl.Jl(lo, assim, 
e.o momento da reorganização cons
tituciori.al, à . situação corw:tituenda, 
quando <deve definir a situação consti
tuída, para dizer a quem Jêr s. Cons
tituição, qua;ndo em vigor, qual é a. 
!o=s de govêrno ·do Brasil. A reda
ção do a.n.. 2. 0 pode convir a.o pre
âmbulo, não, porém, ao texto. 

TOdas a.s modernas constituições c!
~ dizem o que o Estado é, ou cons
titui, como :forma de govêrno, e nful 
que êle mantém ou modi!wa a. :forma. 
Sdotsda. anteriormente. ' 

· S. S., 3 de junhÓ de 1946. - Clo
domiT C~Tdallo. 

}i,o 2 

Ao s.?t. ·a - N.o vm 
Redija-se &SS!m: 
- •PÍ'over 30ii .serVi~os de ])Ol1el.a 

lllal'ftima., aérea e das tronte!ras, 
:leiil ~uizo d06 servfços locais de 
policlã."'. . o 

- · - ~ llde redaç!ío. Vlea!ldo 
a evitar a ~etiç§.o da pa.lavn ser-
11fçoa o PrOJetO mqdfffcou para.. p1oi 
a ~ do art. 5, n. crXI da. Ccma
tituiçã.o · de u. ,.- Pa1/lo Sar(!Sate. 

N. 0 3 
Titulo li - Ca.pitúlo I - Seç§.o ·l 
- Art. 3.o n.o XIV 
Ao árt. 3. 0, .Inciso XIV, acrescen

te-se <lnde CO!lvier: "tele:fônleo inter
estadual 

. Justificat;4o 
O serv!ço telefOnlco, ou a. sua. con

cessão psrece ter Eido deixada. à ~ 
m.lilistraç§.o estadll38. ou munic1pal, 
o QUe é razoãvel. Todavia quando 
o serviço. se destina. s. JJ.ge.r dois EG
tados, necessário se . :taz discr1m.ina.l' 
a autoridade competente para conce
der pu executar o serviço pelo que 
suger'..mos seja. a. União a. enca.rre
gu.da. dêsse poder. 

Rio, 3 de jUllho de !946. - Panes 
de A.TT!Ufc. 

N.0 4 

Título n ....., CaPítulo I - Seéão 1. 
. -Art. 3.0 n.• XV!. -

Trans:f!ra.-se o n. o XVI do arti
go 3. 0 , da Seção I, Capitull> I. TI
tulo n para o art. 5.•. :o..• IX. 

Justificação, 

A organização e, sobretudo a. exe
cur;ãd do !Plano de valorização dà 
Amazônia. não deve :;er de compe
tência ·privativa da. União. Dela de
vell:l participar não só os Estados d!! 
Região Amazônica como os MUnicl
pios :respectivos, razão pela. qual Jul

. ga.tnos mais acertado a. inclusão do 
inCiso XVI re:feridó entre a.s com
petências não privativas da. União. 
. · Sala das Sess~, 3- <Ie Junho. de 
1946 • ...:.. Ponce de Arruda. 

N.• 5 

Ao art. 4 - N.O m. 
Suprlms.-se "~sim como.'' 

Justi/ieação 

Emenda de redasã.o. Além. disso, não parece aconselhável a. distinção 
que se desejou :fazer no caso. - Paulo 
Scr~ate. · 

N.0 6 

Ao art. 5.0 • 

:tl.edlja.-se a.ssli!'-: 
Art. 5 - Compete ainda à Ulll.!ío. 

mas sem caráter privat!vo. 

l ....:. Velar na. guarda. da Constitui
ção e das leis. 

n - Des;mvolver a coion1zação. · 
(Seguem-se os ·demais itens do Pro-· 

jeto.) · 
· Justijicação 

Sendo o al:tigo discriminativo, não 
há razão para que a. atribuição de 
"velar na. guarda. da Constituição ~ 

das leis" fique !ncluida. no enunciade> 
in!cla.l. Veja-se art. lO da Const. de 
34. - Pt:UZo SaTasa.te, 

N.o 7 

Ao i t.o do art. 6. 
Redlja-se assim: 

· O cidadão inv.estido Da. !unção de 
um deles, .não poderá exercer a lle 
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outro, salvo o disposto na. const!tu!.
çã.o."' . 

Emenda de redação evitando S. re-. 
petição - "poderes"· a. "poderá" -
Paulo Sar=te. · 

N.0 7-A 

Ao Art. 8,. § único, n.0 m. 
Onde se diz - "ma!or de trinta e 

clnco anos", diga-se- "maillr de trin
ta e cinco." ·· 

Justij~cação. 

Emenda de redação, evitando uma 
repetição desnece.s.sãr..a. - Paulo Sa
rasate. 

N.0 8 
Ao art. 9. 
Redija-se assim: 
"Art. 9. - o Congresso . Nacional 

r-eunir-se-á nll. Capital da União, a 7 
de abril de cada ano, e funcionará até 
31 de dezembro. 

Justitiéa.Çã.o 
·Em vez de •'capital Federal", de7e 

-dizer-se "capital da União", em hs.~
.monl9. com o art. 1.0 , § 2.0 do próprio 
·Projeto. A expressão "de cada ano", 
usada. na Const. doe 91, ·oferece melh.Jr 
redação ao dispositivo que· o advérbio 
"anualmente". - Paulo Sarasate. 

N.0 ;a-A_ 
Ao § 2.0 do art. 9. 
Suprima-se "assim como." 

Justificação 

A distinção que se pretendeu criar 
·é aparente. Tem o 'mestno valo!- a 
éonvocação extraordinária do Con
gresso fe!~ por um têrço. C:.a cia.mar.a 

·.ou do 'Senado; pala Comissão Perms-· 
nente ou .Pelo .Presidente da Repú• 
bllca •. ~ Paula Sarasate • . 

N.0 9 
Ao art. 9. 0 • 

Em vez· de: "a 7 de Abrll: dl.ga-se: 
- "a s' de Maio:" 

Justi/'.car;fio 

3 de Maio é uma da.ta Já COllSI\gra
. c1a pela nossa. tndiçâo ...eomtl.tucional 

para o início dos trabalhos anll!ÚS do 
Congresso Nacional. 

Nêsse dia instalou-se, em 1823, a 
primeira Assembléia Constituinte do 
Brasil, o que vale dizer, nêsse dia. 
nasceu a democracia braslle!ra, pois 
foi a. data em que o .nosso povo c~ · 
nheceu a existência do. Poder Legis
lativo, muito embora golpeado se1s 
meses depois (12 C.e novembio de · 
1823), pelo imperador D. Pedro 1, mas 
que ressurgiu com a. carta Constitu
cional de 25 de :Março de 1824 e fml· 
cionou normalmente até 15 de .. No
vembro de 1889. 

Nessa Constituição .outorgada, 
fixou-se: 

A sessão tmpe!"iaZ de abertura 
será todos os anos r.o ~-·3 de ' · 
Maio" (Art; 18) • · · 

No regime republica.nô--não -variou 
o legi.Sla.dcir constltumte de 24 de Fe
vez:eiro de 1891, dispondo; . 

"0 Congresso. reunir-se-á .na 
Capital Federéü, independente
mente' ãe ccm.vócaçã.o, a 3 · de
Maio · de ccu!a. ano. ·Se a lei não 

·· ~r outro dia. e funcionará 
quatro-meses· da. data ... da. a.bertu-· 
ra, :tlodendo ser prorrogadó~ '8$~ 
do. ou· convocado extraordlnàr1a- . 
mente" • (Art •. ·17J • 

-Na chamada Segmida República :cio 
discordaram os autores da COilStitui
ção de 16 de Julho de 1934, antes. 
estatufram: . 

~A CO:mara. aos Deputados, reu
ne-~ anualmente, no ãiG .3 de 
Maio, na Capital da República. · 
sem ãependênc'.a. de convocação, e 
"funciona. dlll"lllite sé!s meses, po
dendo ser convocada extraordlnà..; 
riaz:!umte por iniciativa ele um 
têrço de seus mem:b=os, pela Se
ção Permanente do senado Fe
deral ou pelo Presldente (la Re-
pública" CArt. 25) • · 

.A próprla carta antl-democrá.t1ca 
de 10 de novembro de-1937 e que ja
mais !01 posta em ezecu~ na parte 
referente ao P~er Leg!sla.tlvo, pres
creveu: 



"O Parlamento reunir-se-á, na 
Capital Federal, independente
mente ele convocaçác, a tres ~ 
maio de cada ano; se a lei não · 
designar outro dia, e Juncionará. 
quatro meses, do.' dia da. instala· 
ção, somente por iniciativa do 
Presidente da República. podendo 
ser prorrogado, adiado ou convo
cado extrsord!nàriamente" CArt!
go 39). 

Como se vê, tôdas às constituições 
que hão Vigorado no Brasil, q~ as 
outorgadas quer as dogmáticas, esta-

. beleceram. inVariàvelmente, o dia 3 
de maio éamo o marco lnicisl dos tra
balhos IeE:1slatlvos antlais, ou cantor
me se dizia. antigamente: . "o dia. da · 
abertura. das Câl::laras". 

·. Enquanto exl.stlu Parlamento fo
ram rigorosamente obse..'"Vll.dos os man
damentos constitucionais a respeito: 
dé 1826 a. 1889; 1891, a .·1930 e 1935 a 
1937. . 

Não existe, pois, ra.z2to 'algUma para 
que se· mod!!iq'!le essa tradição, que 
já ult..'"apasscu a ·um s~o. . . 

• ~ certo que '1 de abril representa = grande data, . comemorativa da 
reação, afinal vitoriosa, do Poder Le-· 
gl.slativo, notadamente da Câ.ma.ra dos 
Deputados, ·contra a prepotência e· o 
absolutismo do nosso prilneiro Impe
:riidor, o qual não levou a efeito seus 
maus · intento:; graças ao decidido 
apoio que o glorioso Exército NS::io
nal deu à Democracia, ges+.o que pa
trioticamente repetiu em 29 de outu-
·bro de 1945. . . ' 

Mas, tambéin é certo que 3 é!e maio 
tepresenta para nós a data natalicia 
da democra.cl.a. brasileira, que, malgra
do os ·golpes- sotrldos, permanece e 
permanecerá resistindo, 1l:npav1damen
te, à . ação deletéria de seus ini!nigos, 
ostensivos -ml embuçados, verdes ou 

· vermelllos;·-e, · ainda, representa· a da
ta na.talicia de nossa Pátria, a bOa. e 

· dadivcsa Terra de Santa Cruz, que 
o velhÓ Portugal. através do valoroso 
Pedro Alvares · Cabral revelou existir 
nêste ·outro lado do Atlântico e .cujas 
excelênciss logo p!'OC!amou, entusias-

. madO, Pera t!e Váz Caminha. 

. • I . ---. 

Que ::::ão ·se quebre, sem !undadaa 
razões, uma tradição secular, é o que 
pleiteiam, ante os têrmos da presen
te justificação, os signa.tár:los da 
emenda. 

Rio, em· Assembléia. Constituinte, 3 
de junho de 1946. - Dantc:s Júnior. 
- João Mendes. - Aloysi'J de Ca.roa
lh.o Filho. 

N.0 9-A 
Ao art. 164 § 38: 

Supri:XUl.-se. 

Justifica.ção 

Trata-se, não· há como negar, de 
.matéria ae ordem eminentemente pro
cessual, que não cabe, a. rigor, numa 
Constituição. 

Que sé inscreva o dispoSitivo no Có
digo de Processo Civil e comercial, 
que, aliás, já o coiisagra, no art. 643 
§ . 1.0 , de referência às ações de :ies
C~ui·te por mútuo consentimento, ts
tarã: certo, mas que se o inclua. num 
texto constituclons.l · n!C me parece, 
data venia., adequado. 

Rio, em Assembléia. Constituinte, 3 
de Junho de 1946. - Dantc:s Jii.nior. 
- João Mendes. - ':t'eóã.uw · Albu
querque. - Manuel Novai.s. - .Alou
M ãe CaT7Jal.h.O. 

·. 

N.0 10 

CAPíTULO II 

SEÇÃo X 

Disposições Gerais 
'Redija-se, assim, o parágrafo 2.0 dO 

art. 9: · · 
No Congresso Nacional pode s~r 

convocado, e:Ktraordinàrlamente, por 
1n1ciativa de 1lln terço da Câmara. dos 

'Deputados, assim como pela. C-ornlssão 
Permanente ou pelo Presidente da. 

·República: · 
Justificação 

Visa s presente emenda. !'eStabele
cer, integralmente, um dispositivo da 
Constituição de 34. 

Oportunamente, da tribuna, mos
traremos a. ra.zão õ.e ser de tal medidp, 
de fortalecimento do Poder Legisla
tivo. 
. Sala dr.:: Sess6es, em 3 de Junh:> de 
1946. - Lir.o Mcch.ac!o. - .Aqelmar 
Bocha. - Melo'Bra.ga.. ,- José Bo-
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ni/ácio. - Jan4ui OarnetTO. - Fer
Mn4es Táoom. - Aureliano Leite. -
Plínio &!.rreto. - Toledo Pil!a. -
Café Filho. -Plinto Lemos. -Leite 
Neto. -João Mendes. -Rafael Oin
eul""á. - Antônio Correia. - Ped;t't:lsr; 
Júnior. - Ezequiel Mendes. -· J.asé 
de BOTba. - Fernal'tão Triles. -
Ernsto Gaertner. - A~-;r 'Bogéa. 
- :RcmW,v .Jú.ntor • ..:... ~an:.pos Verglll. 
- A!r..rlco Pacl!.~. - Coelho Rodti-
~- -.,- Sevra'iano Nunes. - Gatrnel 
Passos.--- Magalhlies Pinto. - An
t~.io Feliciano. - Lufs Cláudio. 086-
:r'IO Tu.iu.tí. - Artur Fischer e OUtr(!s. 

N.0 ll 
Art. 10: 

Redija-se a5sim: 

Art. lO. Os membros do Congresso 
Nacional prestl!..'"'áo em sessão Púbilca, · 
por ocasião de sua. ·posse, o ccimp!C
misso formal de bem cumprir os seus 

. deveres". -
J'IW.ific(J(}{i.o 

Emenda. de redação - A expressãJ 
•cóntra.l.· compromisso;,, usada peJe. 
Const!tllição de 91- e a.dota<ià no Pl'c>~ 
jeto, parece preferivel a expressão 
"prestal' compromlssc", já consagrada. 
pelo uso. O mesmo d1r!s. qus:nto ao 
emprêgo de "por ocasião - de s.ua. 
posse", em vez de "antes de toms.r 
assento'•, também transplantl'odo dor. · 
Constitllição de 91 para o Projeto 

. atua.l. - Paulo Sarasate. 

N.00 12 
Ao art. 11, § 2.o; . 
Onde se diz "pa.rt!dõs mclona.1s", 

diga-se apenas ":Pa~os" 
Justificação -

E' mns. conseqüência. ds emend:?. 
a.nterlor à- cUja. "'ust!!lca.ção" faço 
remtssãÓ. - Paulo Sarasate. 

N.0 13 
Ao art. 15: 

Acrescente-se: 

"§ únWo -essa. imUlÚda.de .é cxwn
sl.va. a.o suplente imediato de depu
tado em exercfclo". 

Justificaçtüi 

A 1IIlumda.de con!erlda ao pr!m.e•1'o 
suplente e!a assegurada pelo art. 321\ 

Constituição de 34. Manteve-a. o Re
gimento Interno da atus.l Assembléxa 
t,.n. 3, § ·2.0), procedendo de igual 
rood<~ o Ante-Proj<!to organizado pelo 
Instituto da Ordem 'dos Ad-ro gados 
Brasileiros <Art. 3'7>. 

Ná<l par~ a.conse!hávei desprezar 
· a. cautela, pois o primeiro sup·,ente 

está. sempre ·na. especta.tlva de ser 
ccnvocs.do. _. Pa.~lo Sarasate. -

. N.0 14 

No art.-18, n.0 I, letras a e b, supri: 
ma-se a. expressá<> "inclusive", » qual 
se substituirá, 119. l-etra a, pela pr,.le.
vra. "e", e na letra õ pela palaV!'l\ 
"de". 

;7-ustijicativa. 
·----·-·· 

A einenda Visa evitar que êsses teJr
tos, reformando o nosso direito atual, · 
e contrariando outros dispositivos do 
próprio projeto, declarem que as en
tidades autárquicas sã<> "pessoas de 

_ direito público". Tal dignidade é re
servada . Unicamente à. UniãO, aos Es

_za,dos e aos MUlllcipios." ...., .'l!árto 
Màsií{iãcr. - -Plínio_ ªc:.rreto. - --- --~--- . ------- ~ 

N. 0 !5 
No art. 18, n. o Ir,_letra t!., acreç

cente•se S. pa!svrs. "mterno". 
J1/SttjicatfiJa. . 

· Não há. motivo para. prolbir qile o 
deputado ou senador patrOCine causa 
contra :na;ã.o estrailgel.ra.. Mc:i!W • · 
Masagão. - Plínio Barreto • 

N.0 16 

ca-~n 

llO l'ODE!l I.ECISU.'J:IVO 

~síç6es Gerais 
Redija-se da maneira. seZUlnte o s.r~ 

tigo 20 do Projeto da Co!lStituição: 
"Enquanto durar o mandato, o mi

litar ou functonârlo civil, ficará ll.fii-S
tadc das funções do seu pllsto ou 
cargo, contando-se-lhe tempo de ser
Viço para efeito de promoção, por an
t!guidade, de reforma ou aposenta.-

. doria." 
Jusfijicaçlio 

Não se compreende, que a esta al
tura, num pa.íS de quase 50% de anal
fabetos, procure-se afastar, da polltiea 
IJlillta.nte,- os milltares ou !unc1onártos 

·-



-179-

civis eleitos '!kra. o exercício de man
datos popuJs.res. E não se compre
ende, porque, em verdade, é em meio 
dêles que amda se encontra uma parte. 
da elite intelectual que, decididamente,· 
não deve!á ser atillgida, pelo travo 
de ranço ditatorial ·de que vem iD:l
pregllSdo, sob tal aspecto, o projeto 
de Constituição de 37. 

Pa.rS Ínelllor esclarecer, basta as
s!nalemos que em !ace de .dls;>ositivos 
do . projeto ora em !oco há -uma 
irrem.ediã.vel parada !la Vida do mi· 
litar ·ou· funcionário ciVil, investido 
de mandato, pois em tanta importa. 
não se lhe computar o tempo de ser
viço para promoção, · sequer por an
~dade._ 

Sala d2.S Sessões, 3 de junho de 
1946. - Lfno Machado.·- Adelmar 
.Rache. - PI:in.~ Lemo..~. -José Bo
nifácio . ..:.. Munhoz da Rocha • .;_ Au· 
relíar.o Leite. - Leite N etc. - Eu· 
CUdea Fígueíredc:-- Ba~r Cincurá. 
- RU11 Santos. - Peilrcso Junior. -
PUnia Barre'.o. - Toledc Piza • . -
Café· F'..l.lw. - Lauro Montenegro. 
- Jand.uí Carnetro. -Fernandes Tá.. 
varo. - Ezequ-ie-l Mendes. - Melo 
Bragc. - Nestor Duarte. - José de 
BorbG. - Fernando Tele:!. -EPílogo 
de Campos. - Erasto Gaertner. -
Antenoi Bogéa. - .Rom4o Junicr. 

· - Campos Verga! - Walter Franco. 
- Aiarlco Pa.ch.eeo. -- Coelho Bodri· 
gues. - .Antonio COTT~a. - ./..ra~ 

.Ataiàe. - Jolio Mendes. - .Alíomar 
Baleeiro. - Severíano Nunes. - Ga
briel Passos. - Ml!.{lallúie$ Pinto. -
.Antonio Felícia.no. - Lut;: Cláudio. 
-:- Osório Tu.i:uti e outros .. 

N.O 17 
Ao art. 22: 

, Acrescente-se o seguinte patágra!o, _ 
passando a Pt.rá.grafo único a ~ 1.0 : 

"§ 2.0 No caso de licença. por ms.1s 
lie noventa dias, se!á éonvocado o su
plente, . que terá direito à par.e· va.
riável õos sul:lsidlo." 

Justíjícaçáo 

A ·=vocaç~ do suplente, em caso 
c!e llcença, é uma inovação do atual 
Regimento Itltemo que deve ser con
:.ervadi!. :oa Constituição. ll: isso o que 

&bjetiva. a emenda, a qual eleva de 
ao para 90 dias o prazo minlmo em 
que a. licença dará margem à re!ert<ia 
convocação. 

Tmta.-se, !la espécie, de uma ga.
rant!a para. os p-<trtidas politicos, cuja. 
representação parlamentar não deve 
!icar desfalcada pela supervenlênoia 
de llcença,s, muitas vêzes !mpresclnd1-
veis aos requerentes, como no caso de 
moléstia. . 

Os pequenos partidos, sobretudo 
a.quêles que têm apenas um represen
tante no Congresso, ficarão sensivel
mente prejudicados, na. hipótese de 
ta.is licenças, caso não seja pe1'!1litida · 
a convocação dos suplentes. 

- A elevação do prazo, de 30 para 
00 dias, tem por filllllida.de evita~ que 
possam amiudar-se· as convocações de 
stij)lentes. - Paulo Saras ate . 

N. 0 18 
-Ao art. 24: 
R.ediga.-se assim: . 
"Art. 24. A Câmara. dos DepUtadCJS 

e o- Senado Fsderal criarão comis
sões de inquérito sõbre fatos deter
minados, semp.,re que o requerer a. 
quarta P.ID"te. pelo mênas, dos respe
ctivos membros". 

Justifica,ção 

A reds.çã.o proposta m: emenda. não 
deixa. margem a que se suponha. que 
as éollUssóes áevaxn ser .requeridas por 
membros das duas Cíl.msras, conjun- 1 
tamelite. Fica expresso, igualmente, · 

. no texto proposto, que se trata do 
número núDimo de :requerentes. · 

Por outro laA:io, dlm!nUÍlldo da têrç~ 
pa.ra. aquartà parl:.e êsse mínimo, ou
tra coisa não se pretenre senã.o a 
prevalência, no caso, do art. 61, § 4. 0 

do Regimento Interno eb 'Vigor. Sen
do as comissões de inquérito organls
mos de real utilidade. nos Parla.men
tos. onde ~ as -f~ de. ~e:r
cls.deiros conselhos técnicos, é justo · 
que se ampllem as possibiliàades · da 
sua cr!ação. - ii"uulo sarasa::e. -

'N.• l9 
Suprims.-se o § 3.0 do art. 31. 

JustificaçlúJ 

Sendo os :poderes da União harmll
coo e independentes entre .si, manifes· 
tamo-nos contrários à ~ença d() 
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tese do art. 31. Acredit.amos que o 
Presidente do Senado saberlr. se con
duzir nessa, como em oul;'a qualquer 
fase, COlllQ = :magistrado Integro 
como as que mais sejam, não P.."""C!.!
dendo, portanto, a·ceiva de suspeição 
que se llle levante na.quelll. medida. 

Rio, 3 de junho de 1946~ - Por.cs 
t!e Arruda. 

N.O 20 

Aos arts. 31, 32 e 33. 
- · R.e1mam-se os três num só a.r- . 

tigo com a seguinte redação: 
•Art. 31. Compete privativamente 

8f) Senado Federal:. 
I - Julgar o Presicente da R.epú- · 

blica e demais autoridades · federais 
Indicadas nesta. Constituição, · sendo 
presidida, nesse caso, pelo Presidente 
do Supremo Trillural Federal. 

II - .(Idêntico ao n.0 I do arti
go 32). 

m - <Idêntico ao n.0 II do Arti-
go 32). . 
· IV - SUspender a execução, no todo 

ou em . parte, de- lei, decreto .ou a ;to 
declarados inconstitucionais pelo ór
gão competente". 

Jusfificação 

A emenda Visa apenas ao reajusta. 
mento, num só artigo, da mntérla.. de 
três a.ltigos do !'rojeto referentes .todos 
êles· à competência privativa do se-·-

. nado. - Pauso :Sarasate. · 

N.02I 
Ao.art. 43. 

. <Substiiutiva> 

RediJa-se 2 sslin · 

-át. 43. A· Comissão Permanente 
dó Congresso Neclona.l · ooin:Por-se-á 
de' « deputados e 21 SenadoreS, es-

. · · eolhidos pela re..~tiva· Câmara, no 

~ Co!lStituc1onal fôr composta de 
37 membros, achamos que a Ce>mlsséo 
:!i'ermsnente do Congresso, com obri
gações de tanta. responsabilidade, não 
poderá. ser menor que aquêle, tal como 
dispôs o projeto (33) , pelo que su
genmos o seu aumento. 

.Rio, 3 de junho de 1945. - Po1ree 
t!e A1T'..Ida. 

N.0 22 

Ao art. 44. 

<Ampr:ativa> 

Acrescente-se o seguinte inciso; 
IX - Dar posse ao Presidente e 

o Vice-Presidente ds. Re!>ública, ns 
hipótese de não estar rellllido · ó Con
gresso •... 

O projeto de constituição dispõe 
que, não estando retm!il.ü o Congresso, 
o Presidente e o Vice-Presidente da 
República toma...-ão posse peran~ ü 

Supremo Tribunsl Federal. Se G. a.to . 
da posse do Presidente e . do Vice~ · 
Presidente da República é. feito, nor-. 
malmente;""em-t;essã o. do;; . Ço~essó · 
Naciona.I, não vemos rszso para C!Ue· -
não o !sça, perante .a Camissã o Per
manente ~ , Congresso, que o repre,
senta durante o interregno de suss 
sessões:· Nilo há razão para o des
locamento proposto no. projeto, a não 
l5el' com a. intençã.o de diminuir a pró-· 
prlà- Comissã~ Permanente, o que não 
poderia existir, de vez que se atribui 
à Ce>rnlssão Permanente poderes tais.·. 

·· -como . autodzar a doola.raçã.o de • 
guerra, o z?lo das ;prerrogativas -do 
Congresso e a. autorizar a decretação 
do estado de sftio. • . . 

Rio, 3 de junho de 1940. - ~
ãe Arrlõda. 

. N.0 23_ 

· f1na.1 de ca.da, sesslí.o legislativa, ob- Ao a.rt. 44 . <competên..'"ia éLa Co-
aervado o Critério esta'belec1do pelo § .missão ·Permanente> . 
::~.o do art. 11. Acrescente-se os seguintes n~ 

J1lSti!icação r os: 
A presante emenda. visa torna.r , "IX·- Autoriza.r a a.bertUl'll. .de c:re

possivel . a representaçã.o de todos os . ditos extra.ordinâr!os. nos casos do 
Estados na Comissão Permanente, art. 137, · pg.rá,gralo mnco. · 
iüém da. proporcionqlidade dos par- ' X '-- Receber o compromisso do 
tldos politicos. Adetnais, se.:::. Comls- · Presii;).ente cu do Vice··P:esidente da 
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Repúblli:a, se o Congresso Nacional 
não estiver reunido." · 

jUJtijica.ção 

- Tra.tando-se, no parágrafo llni
co do art. 137, da. abertura de cré
ditos . extraordlnãrios exigidos por 
motivo de calaJ'!lid3de pllbllca., como
ção intestina ou gUerra, é óbvio que 
a sua. autorização poderá ser conce
dids pela. Comissão· Pernianmte no 
intervalo das sessões legishl.ttvas. 

- Por outra pn.rte, tendo o Pro
jeto Criado .êsse órgão do Collgl'esso, , 
para. substitui-lo ~ aJgums.s de suas 
atribuições, durante as férias par:W.. 
meJJtares, não se justifica. que, na. 
ocorrência c!as mesmas, seja o Su
premo Tribunal 'Federal e não a Co
missão P~e.nte que receba. o 
compretn.isso & que se refere o ar
tigo 55 do Projeto. Da! porque, pro
pondo a. :modifíéação nesse artigo, 
sugiro, con.seqüell:temente, o a.c:ré&
cimo nas . atribuições da. . mesma. Co· 
missão .. - Paulo StJ.Tasa:te. 

N.0 !!4 · 

·Ao art. 47 

Redija-se _assim.- suprimindo-:se, 
conseqüentemente, o art. 48: 
. - "A.--t. 47- A Cil.mam dos Depu-

. tad05 e o Senado Federal ou as suas 
c:omis.>ões, inclusive a. Comissão Per
ma.n=te, podem convocar qualquer 
ministro de Estsdo paira. lhes prestar · 
informação · sôbre a.ss1.mtos pr~a-' . 
mente indicadaS,' s.tmentes ao seu Mi-
nistério." · 

Justijicaç{J,o 

- Na Constituição d~ 91, de onde 
proveio o dispositivo, justificava-se a 
posse do Presidente ou do Vlc~Pre
·sidente da. Repúbl!ea. pers.Ílte · o su
premo Tribunal Federal, no inter
valo d-as sessões legisla.tivas, pOrque 
!nexlstia., em face. Ih mesma, a Co
llli.Ssão Permanente. Desde, porém; 
que esta. foi cria.c!a como um prolon
gamento do Congresso, é a ela. que 
cabe dar posse a.o chefe do Exe
cutivo e a seu substituto. - Pc>ulo 
Sll.rasll.te. 

' N.0 26 

Ao art. 53 

(Substitutiva.)· 

Redija-se assim: . 

Art. 53. O Presidente e o Vlce-Pre
dente da República s~o eleitos, si
multàneamente, em todo o pais, por 
maior!S de votos,. sessenta dias ant-aS 
do término do periodo precidenclsl. 

O prazo de 60 d!as pa.ra. a apura
ção da ~eiçáo e diploi!laÇão do candi
dato eleito é mais do que su!iciente . 
Ainda no pleito de 2 de dezembro lll
tlmo vimos que o Tribunal Eleitor-..1 
cumpiiu as suas obrigações dentro da
quelé prs.zo e, quando tinha contra si, 
entre outros !atores, o de ser a es
tréia de uma lei eleitoral nova.. Por 
outro lad_o, quanto ·mais ts..'"de fore!ll 
ss eleições presidencia!B, maJs· temp.> 
sobrerá ao. ocupante ao cargo pat"a. 

Além de s!mpli!ios.r o t-êxto Cons- govems.r, isento das agitações que as 
titucional, pela. junç§.o doc dols arti- sucesSões trazem ao pajS, coono que 
gos, a emenda faz expressa re~- paralizando a sua vida. 
cia à. Co:miseão P~eiite que deve _ 
ter. mals ·que as outras, 0 direito de A nosss. observaçso não há escapado 
eonvoear o.> m,inlstr05 de Estado. - , que, pràt!eamente, cessam os pod~res 
.?aula Sa.rasate. govern8.IIlentais dÓ Presidente de Re

Ao e.n. r;s 
_- SubstitU&-se·,·•perante o Supre

mo Tri!::-Ullal Federal" - por - "pe
rante a. Comlsdo Perri1S.uente••. 

pllblice. em exercfclo, c!es® a eleição 
cio seu substituto, o que tra.z grave5 
transtornos ao Pais pela estsgnaç!ic 
da sua adm!nistraçáo. 
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N.0 2'7 __ 

Ao a...-t. 55 

·<Substitutiva> 

· Bedija.-se assim o art. 55. 

Art. 55. o PreSidente e o Vlce-PN-
. &dente de P..epúbllca tomarão ~ 1 
em sessão do Congresso Nacional, o"oJ., 
se êste não estiver reunido, pe..'"&Ilte & 
Comissão Pe=anente do Congres;o-
Naeional. · · 

Ju.stíff.catjáo 

As mesmas aduz!da.s por n6s ao Pro- . 
por a ell!e:lda ampliaiãvs ao art. M. 

Rio. 3-6-46. - Ponce àe Arru<Za. 

N.0 28' 
Ao art. 58 

Redlji!.-Se e.sslm: , 

. • Art. 56. Se, decorridos· tnnts. d1aG 
da date. ·fixada. para a posse, o Pre
sidente -.ou o Vice-Presidente ela Re
públk:a. · não tiver assumido o ea.lgo, 

. sal'!'o motivo de doença., serã o mes-
mo declarado vago pelo 'l'ribUllal su---. 
perior Eleltoml." 

Justtficat;fi,o 

Emenda. de -redação. - PGUZQ S::.-
rasate. 

N.0 28-A 
Ao art. G3 n.0 IV 

Oonde se lê - "A Câmara 'do5 
Depullsdos e ao Senado P.'edelSl" -
Lela.-ae ~ "ao Congresso Nacional." 

JU&titicGção 
Podendo• a. Cornlssâo Pel'!Dl!.nente 

exigir o eo:mpa..."eclmento dos minist'I'CS 
de,Estado, conforme referência. ex~ 

pressa de = Emenda. anterior, jus
ti!Jca..sc plenamente a presel!te suges.. 
tão. -Paulo Sartzsate. · 

N.0 29 · 

No art. 60, ti.0 I. onde se diz '"de
cretos", c:liga-!!5 "decretos e ;-egUJ&
znentos". 

Os regulamentos são ba.iltados por 
decreto, mas Dão se coii!undein com 
êste. E' preciso dar expr=amente 
s.o Presidente da. Repúbiica. a. facul.- · 
da.de .df! regulamentar as leis, à qual 
lhe deve pertencer como essenclsl ao 
exerciclo do poder executivo.· TOdas 
e.s nessas constltulções sempre aludi
ram expressru:,nente ao poder regula
mentar. - Mcmo Masagãd. - PUnío 
Barreto. 

N.0 30 I 

No art. 60, n.0 · XVJ:, Ollde se cHz 
•e nos iunclona1s dos servidores fe
derais", diga-se "e nos dos funclonâ
rlos federa.1s". . . 

Justificat!w. -·- .:__ -· 
Un1!oí:m1zá.-se a téenlea, el!m!na.n..: 

· do-se a. palavra "servidores". Por OU"! - · 
tro lado, diZendo-se "eriines c!oo :tun
donário5".- já se entendem os pratt• · 
cáéios nessa qu.aUda.de; isto é, os "cri
mes funcionais." - Mário Mll84gáo. 
- Plínio Barreto. 

A.o-~---,--:----.----
R.edija..se assim: . 
"§ 2;o Em qualquer caso, "· ·posen,. 

tadoria. será ·deerete.da. com· os venci-
mentos ds. &tividade". -

.J~{icaçâo . 
E::nenda de redação. - Paulc Sara· 

Bate. 
. N.0 32 

QSubistitttti-m) 
Redija-se a,s.sim. o § 2._0 : 

·§ 2. 0 A a.posenta.dofia. será s~pre 
na ba.se de. l/30 por ano de serviço 
Dão podendo ~ pro~ntos da a.pose.n
tad!lrls. seteQ superiores a.os aa. a.tt-

. vidade. 
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ende que, ~d~:;e nomear magis
trado até aos 60 ano.s, apo.sente-se.-o 
comPulsórlamente ao atigir os 72 

··anos, com v~entos integrais, com 
l2 anos de serviÇO à magistratura, 
quando outros, com 20 anoo, ou 25, em 
v'-'tude de invalidez comprovara. te
nham direito aos vencimentos propor• 

· cionais a.o temPO de serviço. Parece
nos uma questão de eqüidade manter 
nos dois casos, os "i"ell.C!Íllentos propor
cionais. 
. Rio, 3 dejunho de 1946. - Ponce 
ii.e ATTUàa. . 

N.0 33 
Ao art. 73: 

Suprima-se o n.0 IV, redigindo~se . 
ass1m o n.• n: 

· ·- "Elaborar seus ·regimentos inter
nei e organizar os servl.;os de suas 
secretarias, d-e seus cartórios e de-

. mais serviços auXill.a.res, provendo-lh~s 
os ~cargos e funções na. forma. da lei, 
bem como propor ao Congresso Na
cloDal ·a criação ou· supressão de ca;r-

. gos e a fix.:a.çãc dos respectivos v~n
.. cimentos. " 

Justijicação 

'i1ratando-se ~ matérias ~~:ts, 
nos doia dl..spQsitiVQS. . pa.reice conve
niente . unU:icá-las. A vantagem é 
óbvia, aobretudo terido-se em conta a. 
e:tensão· do Projeto. - Pa'IJ.UJ Sa.ra
lfate. 

N.0 3~ 

No art. '17, n.• I, ~pril:na-ae a le
tra /. 

Jusf;ificativa 

No :nosso. sistema constitúcional, c;o
mo no>das demsis naç:6es americanas, 
nã4 pode haver conruto -de atribtl1Ç6es 
entre autor!.da<l.es judiclârias e adml
nlstca.tivas, porquê, · qwmdo a auto:1-
da.àe judic!âria se lllaiii!esta, o C!l~O 

· fica liquidado, salvo o :ecur.so porven-
t!lra cablvel. . 
· Por outro lado, os conflitos de atr1· 

. bulçóes entre duás autoridades adml· 
Zllstratl:vas, ou· são resolvidos pelo su
perior hierárquico. de. ambas, ou. se 
elas pertellcem a entüi&des di:erentcs, 
pelo procedimento judicl&l competente. 
Nesta liltima hipótese, se s. Un!AO !Ot 

.·. --- ,' 

interessada, a. justiça será a !e..~rs.l 

pela própria natureza dss coisas, e 
como Já se declara em outro texto. -
Mario Ma8àgão. -:- PZinio Barreto. 

N.O 35 
No a:rt. 77, n.0 I, letra b, onde ~e 

diz: "Tribunais ~ Justiça. do.s Esta
dos", diga-se: "Tribuna.l.s dos Esta•. 
dos". · 

Ju.stificu.tiva. 

Em. outros textos se permite que os 
Esta.do.s criem· outros 'l'rlbunais, além 
do T:tibunal de Justiça. Pareee quG o 
Julgamento dos membros óêsses ou
tros Tribunais .também deve ser fel
to pelo Supremo Tribllllal Federal. 
Ma:rto Masagão. - PZfn!o Barreto. 

N.0 36 
Ao art. 79: -'Ao invés de "Tribu

nais Federais de Rec!Írs.o", diga-se: 
"Tribunais Federais de Região". 

. Justi/ica.till4 

:G:sses tribunais são de fato teg!.:)
nais. A denominação "Tribuna.ls de 
Recurso" ·é l.nsignifice.tiva., além de 
menos verdad.eira., · porquê os 'i'ribu· 
nais Federais Regionais têem tambéln 
competêllcla. · orlginá.l'la.. Mario 
Masagão. - Plinio Barreto. 

N.O 37 
Ao art. Sl - Removam-'Se os itens 

IV e V !Jara o art. 7'1. ~ 

. JUstfjica.ti~ 

A matéria doa itens !V e V do ar
tigo 81, n~ deve e:úr c!a compe+.Eneia. 
do Supremo Tribunal, pois constitue 
t. própria razão da existência d!ste. 

Para aliviar a earg;:. com que luta. 
o sup:remó baSta retirar· cWe os fel· 
to$ l1e interêsse da Fazenda, com:> !ê:J 
o item II letra a. !:sses :feitos consti
tuemõl% d<J seu moyjmento ~-mal. 

MCIN MaMgão. _.;. PZ!mo Barreto • 

N.? 38 
Ao art. 81, n.0 Y, ao !nvés de •em 

matéria julgada", c!l.ga.-se •em ma
téria crlxn1nal, julgados ••• " 

. :· .. 
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J mti/ica.tiM . 
'!'rata ...se de reiisão cr!mfnal, s. qti9J • 

não pode ser alargada para a. matéria 
clvtl. - Mario Masagão. f'ltnio 
B<:r."eto • 

N.0 39 

ts.r, respeitada. a. Con.stituição Fe
deral e ~ p:ri!leipioa que dcls: decar-
rem. "' · 

Just:ficaçtio 

- Desprezando a. f0%1lla. clli;..'"rimi-
na.tiva da. Constituição d~ 34 (a.rti· 

Áo art. 102: go 7,- n. 0 I), o Projete scompanhoU, 
Acresoente-se:. . nessa. passo ·o disposto no srt. 6S da 
"lV - Qua:ndo denegarem "habea.> Coust1tuição de 91. A alteração !e- . · 

corpus" ou Ir..anda.do de. segurança.". ta., po:ém, nG texto · a.ntt:..-io:, deu 
. Jv.sti!icação ma.rgem & que,se a.lúdisSe a. "];lrincí· 

A regra. da. lei eleitoral n.o 48,1 'ie 4 pios coustit<leiona.ls" que decorrem 
de Maio de 1935, sob. ã Vigência. da. da Co::wtttuiçã.o, quando a. verdade é 
Constituição de 34, ·era a a.dmlssM d'l que têni êsse caráter, lrrecus:à.velmen· 
recursos, . pan( o Tribunal Supé;'ior, · te, .todos os pril:tcípias nela esta.bele
das decisões dos. tribunais regio!la!s. · cldos.. . Dai a. nova. redação proposta. 
Excepcionalmente, é que êles decidiam - Paulo Sa:rasate. 
em última. ~cia.,. quando· se tra· 
ta.va. de ele!.ções mUDi.cipws <art. 2a). N.0. 42 -·-· -·~··. 

A regra do- Projeto é preclsamCllte Ao ar.. 114~ Suprfm&-se o ! 1." 
centraria:· são definitivas as decl.sóes 
dos tribunaiS regicma.}s (s,rt. 102) . Só Justi/iCIJttfJa 
excepcionalmente é g.ue ca~ recu1so o te:to surgiu, na. Com'•são, para. 
para o Tribunal Superior. .· . admitir que a. União indenize os Es~ 

Em tais condições, devendo ser é:s:- kdos dos gastos que êstes fazem com 
pressas as exceções legais, ·impõe-se a. · 
Inclusão do dispositivo proposto, que·. o p~amento de serviços da. Justiça, . 
se hsrnloniza. com · 0 disposto no s.r- como ~..e....&..d<>~balho, quo' 
tigo 101 do Projeto, _in-fine_. ·se,· das oompetem ao poder eent?.i.r.~os-:--
declsões do Tribunal superior Eleito- têrma.s em que Se -~l!a. o preceiw 

· ra.l que denegarem ... habeas corpuS" e· tor.rur. · inàdmi&fvel. - Mário Mo-
ou mandado de segurança, cabeiá re- sa.gfio. ·- Plínio Barreto; 
curso pa.ra o. SUPrémo TribUllSl Jõ'e- N.• 43 
dera!, idêntica exe<!Çlí.o deve ser_ aber- . 
ta. relativamente 1ls decisões. dos trl· Âo -art. 114, §-.!.• 
buna!s :regionilS '- PaUlo Sarasatz. "Aoo Estados se ;eoneederã. a.ui:lll.<>. 

· · · · federal, de modo· equita.t!vo .e mecll• 
N.• ~ ant.e !l.COrdo, nos casos e conlti~ · 

Ao.art. 100 --Ao invés de_ "legls.: · que a lei estabelecer." 
, 12çãa soclal", dlga-se: "uma legW.w- · · ·· -

ção especial".. Ju,st!:Jf.ccl;áo 

J ........ .,......., Eclenda. dé. !'ed:ação. - P=Zc SG . ...., •• , ....... "a . . 
. ·· Uma celsa. é a. legislação do ti-a-:. rC3t"$te., 
balh<l, e outra a . "legislação. soda!". 
l!':sta. ii mUito ampla., prlll,clpalmente 
depoJ.E. da. extensão que lhe deu o :pro
jeto no Titulo V, CapitUlo m. Imagl.- · 
. ne.se-.a Justiça. do nabalho a·res::>l
ver casos sObre direitos d3.s águas ou 
das minas! - .Mc:rio MaMf/áo. 
Plínio Blm'eto. 

N.0 .41 

Ao s.rt. 112 
. Redija-se ar.s!D:l: . . 

· • Art.- · ll2 - Ceda. E&t&do reger-
ae-ã pela Const1tuiçã.o e leis ®e · ado--

N.0 43-A 
Ao a.rt.' 116, N.• X 

Onde se lê: - "e cem competên,cir. 
para.••, l.el.e.-se: "com:;Jetind~Ihe" • 

Justijicaçllo 

Emencb de redação. -Paulo ;ara.
rtz8!lte. 

:No ut. llS, N.0 VIII, acrescente.· 
se: •e o cios :~:~lembras de q~er 
óutro Tribunal esta.dllSl". 
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JU$ifica,t!va. 

·. Sendo · permitido aoo Esta.do.s criar 
outros tribUIUI.is, · parece aeertado 

• conf!a.r também. ao de Justiça a. ini
ciativa. da alteração no número dos 
resJ)ectivos mel::lbros; - ·Már.o Ma'
aai;Téo. - Plfr.io Barreto. 

N.0 45 
·Ao IU't. 116, N.• XIV - Ao invés 

de "se assegurará acesso", diga-se 
"se aSsegtll'll.rS pos.s!llllida.de de aces-
so". .... 

Just!ficc.t!va 

-.0 que· a. lei pode ássesmar é a. '00&• 
õib!lida.de de acesso. Não. o gwà.nte 
dé . forma. absoluta, ·pois é preciso qué 
o promotor :taça Jus 11. êle, cumpri.n
do seus deveres. O rela.pso· nli.o deve 
ser obrigatõr.a.mente promovido, pois 
poderá ser de.scl:a.ssifioado pelo Con-

- selho compe1(ente, conforme ·as leis 
em vlgG!' em v!Ú'los Estado.s. 8 o 
que se dá, alúis, com os. próprios ma
f!Í$t1'a40s. - Márfo Mc:Sagão. - Pl{o.. 
nw.Barr~. . 

:N.ó 46 

Ao a.rt. llo n.o m: 
(Substitutiva) 

Redija-se- -a.srdm: 
. m - Far-se-é. a. . promoç§o de jui

zes à entrAncia l.med!stamente supe
r!or por antiguidade e por merecl
mentc, a.lternsda.mente. 

Justlfit;l1.çáo 

Estabelecer, como se estabeleceu no 
projeto de Constituição, promoções · 
exclusiva.m~te por antigu!.dsde em 
determlnado escalonamento parece
nos dispositivo pertgciso, pelo deses
tímult.' Pt:oporcio:na.do &.Os inician~, 

quase. 1emp.'l"e moços, na. melhor fase 
para. estudos e· esr~ demo:utmtl-
. vcs de capacidade. 

Na époea. em que tanto se comba
t.ec as "f.!las", lllto cleverã a Conr.t1-. 
íuição Uistitulr mw uma: a..cios 11:1-
e!antes na msg~ztratwà. 

2sse d13poõit1vo .pode."'á ct>nearrer 
pa.n. afastar da magistratura 1ntel1-
gênc1aa mOÇa! e vocaç6es ;p:eciosas. 

Rio, 3· de Junho· de 1946. - Por..ct: 
de AI'7'Uda: 

N.0 ~7 

Art. 116 n.o V: 

(Supressiva.) 
. 

Supr..ma.-se o período :final .assim :re
d.igid(): 

"Escolhido um membro do Minis
tério · Público estadual, !ar-se-á. por 
advogado o provimento daa d~ v~ 
gs.s seguintes". 

Justí!ícat;áo 

Pensamos que não se deve estabe
. -lecer essa. preferência aos advogados, 
deixando-se ao critério do Tribunal ~ 
liberds.de ·de ir buscar o melhor ele
mento. para o seu corpo onde estiver, 

. em qualquer caso. · 
. Rio, 3 de JUilho de 1946. - Poncs 

àe AT7'114a. 

N.0 48 

Ao art. 125. 

Onde se lê: - "os Estados, s.ss!m 
como os Territórios", leia.-se: "Os 
Estados e os Territórios". 

. JWJtifiéaçlio 

Emenda de redação. - Paulo Sa~ 
TlUJate. 

N.0 49 

Ao art. 127, ·n.o' vm 
(Supressiva) 

. Suprima-se o Inciso vm do. art. 127. 
' J~.fjicação 

Circunstânclss ccorrem em que, vem 
tôda a. a.rreca.dsção tributária efetua
da pelo Estado na. exàtoria. loca.Iizada 
em determ!Lado municipio e prove
mente do tributos dêsse municiplo, ou 
de :fontes tributárias, situadas n,o ter
ritório ~s municípios. Exemplifi
cando, citarei a. regra de Rendas de 
Corumbà, no Es'.a.do de Msto Grasso, 
onde são pagos os impostos de expor
tação e vendas a consignações de uti
liade provenientes dos municípios de 
CUiabá, severja.s, Paconé, Oâceres e 
outros situados no norte do Estado. 
em virtude de· ser ali o Põrto de em
barque do Estado das men:a.dprias de 
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procedência dos diversos pontos re!e- · 
ridos, êm'l:la.rques te!tos quer para o 
interior como para o exterior do pais. 

I)lfícllimo, ou·mes:no impossivel se
ria. ests.belecer uma escrituração per
!e1ta de procedência de cada quantla 
ali arrecadada. e que pertenciam 
a outros municípios que não dispõem 
da··mesma situação geográfica. 

E, como Corumbá há., no Estáão de 
Mato Grosso, multas outros portos, 
onde ocorrem o mesmo fenómeno e 
até agências arrecadadoras situadas 
em determinado município e onde !1.5 
maiores arracada.ções São de produtos 
oriundos .de· outro. Por outro lado, a 
alteração do sistema de conhecer !e1-
tci pelo Estado .só traria. desvantagens 
a sua organização. Já estan'.io os 
municípios bastante contemplados. no 
projeto de Con.siituição, nem poder
se--á dispensar mais esta receita, que 
trará confusão a derorga.nizsção. 

Rio, 3·6-46. - Ponce de A7'7'1U:Za. 

N.0 50 

Ao art .. 12'7, n.o IV. 

(SUbstitutiva) 

Redija-se assim: 

embaraçosas e desharmonia de po-
deres. . 

Rió, 3-6-4«1. - Ponce ãe .A.rrtl.da. 

N.0 51 

Ao art. 123, § 4.0 • 

(Supressiva, em parte) 

S'uprime-se a parte final do .§ 4.0 

do art. 128, onde diz: '"Da distribui~ 
ção feita' em partes iguais, se ex- . 
clui o município de Capital". 

Justificação 
Ignoro qual o critério que levou a 

grande· comissão constitucional a. ex
cluir. dêsses proventos os mu:n!cfpios 
sede do govêrno este.dua.l, porém, su-

. ·ponho seja o pressuposto de que · o 
município da Capital ê o mais rico e 
o de maior possibilidaâe-crçam~tá
rl.a.. Todavia, a vastidão do Brasil e 
as diferentes condições de sua.s popu

·Iações, endUl!leiJl, quase sempre, ao ên'o .. 
das generalizaçõeS. Nem sempre 

. ocorre a llipótese ·aventada: bá mm:d• 
ciplos de Cs.pital tão nobres e tão~ 

necessitados como os outros e ·as ve-
zes mais E' de justiça, pois, ·que & 
distribuição dãS xendes a~Cadas 
naquelas condições se !açn eqmtátf;; -
vmnente p:>r todos os m1IIlicíl)ios sem. 
exclusão de ~uer dêles. 

IV- E' vedada a bitributai;ão, in- Rio, 3 de jÍl!lho de 1946 ...... Ponce 
i:umb!do · ao Sensdo Federal, e:&"OJ- · · · 
:/ido ou a requerimento de qualquer de ilf'T"Uàa, 
contribu!D.te, declaràr a existência 
dela e detel'IIll.llsr qual dos dois tri
butos deve prevalece. 

" 'l'al como está redigido o disposi-
tivo no proJeto· prevalecerlS sempre o 

. impOsto criado pela. União, torna.ndo· 
se desnecessária, portanto, a. manlfes

. ta.ção ao Senado. Ademais os dois pe
r!odos do mesmo dispositivo f!ca.riam 
choca.ll.do-ae um com o outro e des-

. t!nando os seus efeitOs. Achamos, ou
trossim, desnecessário o recurso judi
cial, !iesde que o Julgamento tiqua 
afeto ao Senado. Admitir o recurso 
judicial se.-á · admitir a possibilidade 
do Senador e Justiça decldliem de 
forma contrá..-18, criando-se situações 

N.0 5:1 
Ao· art. 128 11.0 I!. 

<Su'bt."titutiva> 
~a-se ~: . . 
!I - o consumo de mercàdorlas e 

de energia. elétrica.. salv~ qUando à. 
usina produtora de energia for de- pro
priedade do Estado, ou de município. 

.?.J.Stijicaç(J.o 

Partimos do pri:lcíp!o · de que a 
União· não pOderá tributar serviÇOS 
esta.duais ou muDiclpats e vice-ver-.,a. 
Sob pretexto do l.!nposto de consume 
a União . tem !eito verciadei.""a tribt1'
tação aos Estados e· Municipios ._pos
suindo-se de usina llldro e têmlo-elé· 
tricas, impondo-lhes o'brigações de 
recolher· de .certas percentagens, sob 
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ameaças e 'intimações de fisca.ls de 
·consumo, conforme presenciei· na ad
minlstração de Mato Grosso, sentindo 
não ter os documentos em mão e não 
:ài'spor .de margem para esclarecer 
com tnais detalhes da tribuna êsse. 
·<tspecto por vêzes vexatório para o 
:Estado. 

Rio, 3 de junho de 1946. - Ponce 
de A~. 

N.o 53 

Ao § 4.0 , do art. 128, primeira parte, 
· acrescente-se: "devendo o mumcipio 

aplicar 20% dessa renda na proteção 
à maternidade e à illfâncla". 

~k S., 31 de màio de 1946. - Fer
reira :t.tma. - Oswaldo Lima.- Pes
soa Gu.éira . . - José Varella. ·- Wal- · 
treoo Gurgel. - Etelvino Lins. -
Oscar Ca.rneiro. - Diogenes Maga- · 
Vtáes. - Pedro i.udovico. - Ger
cino tte Pontes • ...,.... Jarbas Mc.ranll.ão. 
- Barbosa Lima •. - Ulysses Lins. -
Lino Mac1u:.do. -::.Pedro Vergara. 
Dioclecio 1J1Larte. 

N.0 .54 
Ao art. 128, n.o IV. 

CAml>llativa) · 

Re<Uja~ aESlm: 
rv - Vendas e consigna.ções efe

tuadas por. quaisquer comerciantes, 
industriais e produtores, excetuados os 
pequenos produtores ecmo tais defl-
nidos em lei o · 

Justi/iC(:I}lio 

VIs. de regra • o impOsto recai SÕ· 
mente sôbrc o comerciante e o mdus· 
trial, havendo ·alguns dêles atingido 
o llm.ite de saturação~ 

Não nos parece Justo que se exija 
o imp&to · çie vendas e consrgnações 
de pequenos o09merc1antes, cujo ren-

. dimento é insignificante, de redtmfdo 
movimento anual e se deixe de cobrar 
êsse ImpOsto de um criador de gado 
que, de uma só ven® aDfere lucros 
muito superiores aos daquêles e per
i"a.zem no ano mOVImento centena de 
vêzes maior o A prática estabelecida 
em certos 'Estad06 não deverâ se.-.: mo
difica®, e1s que alguns, . oomo o de 
Mato GrQSSE), sentiria. abalado o seu 

potencial financeiro, · de vez que o 
gado vacum constitui a maior riqueza 
particUlar dessa região. 

Rio, 3 de jllllho de 1946. _:. Ponce 
de Arruda·. 

N.0 55 
Ao art. · 128, :o..• v. 

(Substitutiva) 

Redija-se assim o n. o v do art. 128: 

V - Irilpõsto de produção sôbre 
me'rcad:or:ia de sua produção, até o 
má>Mmo de 5% .ad.-va:lorem. 

Justificação 

o impôsto de exporta.ção é o mais 
ccmde-zuulo po.r todos, conslàerado 
anti-econômico- e· até ant1-pa.triót1co, 
porque di!lllntú a permuta e anima a 
concorrência. de outros países. Deverá, 
por conSeguinte, ser extinto, entrando 
em seu 1ugar o de produção, como já 
se cogitou em reun.ião dos Secretários 
de Fazenda, quando se tratou da re
duÇão do número de Incidências e re
d!st:rl.bUição de rendas, em 1939. Uma. 
cobrança, em bases justas, do 1m
pôsto de produção, compensarla. os 
Estados de um lado e· não atrairia 
IIÔbre s1 a.s- melàlções feitas ao ·de 
e%P011;ação o 

Sals. das Sess6es, 3 de junho de 
1946. - P011Ce àe Arruda. 

N.O S6 

.t\o s.rt. 128, § '1.". 

(Supressiva.> 

au{lrima-se o § '1.0 do art. 128. 

. J1.1.$fjficat;áo 

.t\ dl.scrimlnação do destino das :zner. 
ca(lorias é uma necessidade para o 
oollhee!mento estatfstico da exporta
ção. A n!.o ser que o projeto de Con.!'
titUição use a expresSão dlscrlm!nac;ão 
cozno sinônimo de diferendação, en
t~ndemos que o §_ 7.0 deva ser si4Jrl
mido. A dlscr'.minaçáo do destino é 
neeessária para a defesa dos intei"&ses 
dos Estados mediterra.neos na co
brança do !mpôsto de exportação, se 
êste prevalecer, na acepção de expor-

-ta~ para. o exterior. Com efeito, a.os 
estados ci.ue não ~ de um pOrto 
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de ma.r é muito !ácii a burla do !m- . 
pôsto, se não .se mencionar o. destino. 
Alliás, mesmo mencionando-o é di
fk:ll evitar a burla. Produtos IÍla.to;. 
grossenses como a ··herYS. mate, :xar
queada, o couro e a ipeca, que sem-

/ pre !oram. remetidos para o exterlor, 
antes da guer.:a, saíram muitas vêzes 
com destino a.o Estado de São PaUlo,·· 
cidade de Santos e dan, sem que 
!Osse .transformado, ou sequer ãesp~do 
dos seus invólucros or!g!na!s eram ex
portados para o exterior, lesandõ o 
fisco matogrossense. Providência ex
cepcionais se fazem m!stér em lei !e
dera! para evitar a burla e . o prejuizo 
dos Estados centrais. E, sem a d!s
cr!minação do destino · das mercado
rias piór ficará a ~tuação. 

. Rio, 3 de junho de 1946. - Po1'.ce 
ele Arruda. 

Set;lúJ . I! 

N.0 57 

das renda pro!Jenientes 
de impostos 

. . . ' 

Emenda 80 ~- 230 no seu tten:: rv, 
onde di2: ·Vendas e Consigncç6es efe
tuadas por quaisquer cOmerciantes e 
industriais. 

Actescente-se: 

excluindo-se as pequenas :máquinas. 
JndU.Str!a!s que nas fazende.s e sitias 
bene!lclam os proãútos da propr!e-
dad.e. . . 

Sa.ls. cia.s Sessões, em 31 de maio de · 
1946. - Carlos Pfnto Fílh.o. - Cam
txn Verga.z, - Plfnlo Bczireto. - To
leão Pizct. - Ja'les Ma.c'luz4o • ...:_ Bl%8~ 
tos Ta!lares. - Míf/uel Couto F"..lh.o. 
~ Sam1Jaio Vitt4l. - Emsto Gaertner. 
- Fiores da. CU111:4. 

N,O 58 

Ao art. 130 - Suprima. o § 7.o 

o prece!to e cont.ie:Jável~. não se de
vendo a$11tir · pol1t1ca ecoilOmJce, EX-' 
terna ao.S. Estados, nem mesmo quan
do aut.onza:dos pela Ullião. Além do 
ma.!s, o impOsto de exportaçfib t.endc 
a desaparecer, . e o pró;irio projeto 
o mande li'eduZlr Il!'ogreSs1~te. 

_- Mátlo Mas~P.Já.o •. - Plfmo Barreto. 

\.; 

N.• 5~ 

Ao art. 131 n. 0 II. 1 

(Ampllativa) 

Redija-se assim o n. o II do art. 131 
-- II ,.... Os . impostos predial e tem:.. 
tor.lãl !Urbano, GUburbano e :r<Ural"·. 

J 1/.Stf ficfJ,çãc 

. o !mpôsto. terr!to:r!al da zona rural 
situada. dentro dos .Uml.tes do rocto da. 
sede do município e dos seus povoados 
e distritos (sede), deverão pe.."tencer 
ao mun!ci;p!o ficando ,aos E;sta.d($ 
apenas o itnP6sto tenitorial das zonas 
fóra. desses l.l.D:rltes; se não se ±evolver 
tran.sfexir todo o 1mpôsto territorial 
so · miillicfpio, eli:clu!ndo-O do Estado. 
Via de regra é essa zona -~ ass!s· 
tida pelo município Cio que pelo Es-

. tado, sendo de justiça que se lhe trt
buam os impostos terr!tor!a!s respe
ctivos. 

R! o,· 3-6-46, 2:: c~~TT'.L(%a. . : 

N." GO 
Ao art. 134 - No § 1.0, ao invés 

de "estranho à rece.!ta prevista e A 
despesa fiXada.", diga-se:, "éstra.nho à 
previsão da receita e à f!xaçã.o · d" 
despesa." · 

. Justí/fia;tf'OC1. . : 
·~. ~~-....·-,·-····: 

A emenda p.."'OUl:a éomgir i>s' têr;;-
mos excessivamente restritos do .in-o- · 
jeto. - Mário MCllitt.gão: Pl&uo 
Barr:eto. 

N.0 61• 

Na forma do . regl,m.ento, -tenho 11. 
hOD.l'il. de o!e11ecer ao projeto consu,u:.. 
cicnal, a ·segt:inte emenda.: 

OA-""1Tl:llp li -
.DA I:LABO!U.ÇÃO DOS ORÇAM!:NT(IS 

S(;t}áo I 

D!sposiÇô-es üera!s 

Ao a..-t. 135. ~ 

Ondq se diz: "Se a.té. lS l%e tiezem
bro", ·substitua-se pelo seguinte: "Se · 
até 30 de 1l0tlembro." 

J,ust!fieaçáo 

Conside..~ndo as dJf!cUlda.des de 
tra.!iSportes pa.rs. o correio ord!nâr1o 

. . 
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que Ól.st..'"\bui o "Diã.rlo O!l.cla.l" e ten
do em vista ~· extensão territorial do 
pafs - deve a Lei de meios ser publi-

• cads pelo menos com um mês de an
teeedênc!a da data. para entrai em v!· 
gor tornando viável acha.r.-se em todos 
os pontos do ~ra.sll por ocasião de ter 
execução. o prazo de 15 d!as é por 
de;:na!s insuficiente para êste fim, por 
esta. rázão propomos a data de 30 de 
navembro. 

Sala das Se5sões, 3 de junho de 
1946. - Ge:-cino de Pontes. · 

.N.o 62 
<Ampllatíva> 

·Ao art. 141. 

§ úniCõ do a.rt. 141 - "Nos Estados 
de renda inferior a Cr$ 100 .ooo,oo 
(cem. :inilhões de cruzeiros) é dispen
sável a criação do Tribunal de Con-tas.,, 

Justificação 

E&tados há, como o de Mato Grosso, 
cujas rendas, pela sua. ins!gn!flcància; 
não com})Ortaln a cr'...ação de um órgão 
como o Tribunal de Contas, que viria. 
onerar as suas despesas, sem maiores 
necessidades, efs. que a fiacali'<:açã~ dos 
orçamentos e da .a,dmlpl$1;raçlo f!nan-

. celra poderão ser te!,~s por mna co
missão .da Assembléia Legislativa, por 
intermédio .do Teso.uro· do E:stad::l, tal ·· 
como sempre se iêz e . se faz atunl
mente, substl~.Iida a ASsembléia p~ 
Conselho A.dlninistrativo. 

A cr!aç!l.o de mais um depa..-tamen
to oneroso da · adrn'n'straç!io viria 

'· agra. var a prec&ria situação orçamen
târia dêsses Estados com um aumento 

· de despêsa· perfeitamente d!i~nsável, 
que se , poda& c.!S.SSiC1ca.r . como um 
"luxo" para quem vive-. em ta."lta. pe-
núria. · 

Rio, 3 de ,Junho de 1948. - Ponce 
de Ãrruda.. 

N.o ~ 

- Ao art. 141 - SU'bstitlm•ze a e:z:~ 
p:oeáo •por interméd!lS" pelas pala
nas •com o a.u:mo." · 

.1wtílic4títla 

O Tr!bunal ele Contas au:z:illa o 
Congrell!'o, mas não o elim!na., na to
mada das Contas. o Congresso tam
bém conhece diretamente do assunto. 
e não semente ";lor !ntermedlc" dO 
Tribunal. -Mário Mascgfio.- Pl.iniD 
BCI1Teto. 

· N.0 64 
Ao art. 142. · 

Redijs...se. assim: 
"Art. 142 - o 'l'rl.bunal ae cantas, 

com sede na. Ca.pita.l da República e 
jurlsdl.ção em todo o te..'"l'itórlo nac!o
:n.a.l, terá. a sua. ~ regulada 
por lei." 

Ju.stifict;u;flo 

Emenda de ·redação, eVl.ta.ndo d.o!s 
enuciados. - Paulo Sarasate. 

- N.0 65 

Ao art. 142, § 1.o. 

Onde Se lê - "são as mesma.fl da 
dos juizes", lei9-Se - "são idênt!.ca.s 
às dre juizes", 

Ju.stificpç(!(} 

Emenda de redação. - Paulo sa-
rasate. · · 

N.0 66 
.Substitua-Se o G.Tt. 143, seüs nfune- . 

ros e §§, pelo seguinte: 
Art. 143 · - Compete ao Tribunal 

de eonta.s fisca.lizar a execução ~ 
mentátia re'!ativamente a.· todos· os 
atos coneérnentes à. .recel.ta-ou à des~ 
pesa, e <l.()s cofl.tra.tos . da adm.inistra.· 
çãp púgUe&. . 

Justf.ficatfva 
A emenda reduz as !unções do .Tri

b!Ul&l de Contas · eo seu l!D:lite cten
tl!tco, ret!ra.rido dêle ss atrl.~ 
que devem com~?etir aos 1UDcioilãr1aJ 
do M1nistério da Fazenda. · 

Além di&so; ellm•na· do 'tezto (Jom· 
tituciolla.l d1spos1ç6es que dev'!m cons~ · 
tar, e e!etivaznente ccm.sam, d~!.- lei 
ordinária. - Márfo Masagáo ~ PU· 
mo Barreto. · 

Ao art. 146. 
Suhstitull.-sa O § 1.0 pelo ~egulnte: 
§ 1.o - Do julgamento. das conta!V' 

do prefeito pdderã. ,qtt&l<tUer _ veres
dor recorrer para. o tribunal estadual 
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de contas, que a.puraiã devidamente 
. as responsabllidades. 

SUprlma,.se. o . § 2.0. 

J~tijicrrtiva. 

Quanto ao § 1.• ...:... Quandó õ :recur
so se lnte:rpõe, nil.ó se sabe ainda se 
o abUSo oco:r:reu. 

Quando ao § 2.0 - o :rato do abuso 
do prefeito, que lhe acaneta a puni
~. não deve acs:rretar também · a 
fute:rvençã.o ;no :munJ.cipio, cuj:t""ãuto
:nomlà f!carla. e:ttr~f.e exposta. 

Mário MáSáiilio ~ i>lf.nlo Barreto 

N.0 67-A 

No n. o n, do art. 147, em vez de -
estando os· seus páis s serviço dé :Sm
sil, diga...;se - estando os pais a lilfir
V'.ço do Brasil· 

J'l/.fti1fcat;6.o 

• A expressão "probidade da. .:lldm1· 
m.stra.c;ão" só pode ser · empregael!. · 
como uma metáfora para designar. a · 
probidade do admlrllStrado:r, isto 1Í .no 
eaw, o próprio Presidente da Rep'Ci-
])lleâ. . ,: 

Ora, o I~gü;Iador q1Ier .se ~erir aos 
cr!Jiiell que atentarem contra o P'ltri
mOnio da nação, contrs cs créd1to11 

• da. nação. 'contra. a sua boa ts.m.a 
a. sua econom1a. Os e:rimes que c !e-. 
Zlslador quer pumr são aqueles ®c 
se rev1stam do caráter de lmprobi-

. dade e não outros únpunivets. ·que se 
!ilrigl.rjam contra a probidade. da :a~
:nbl1strsçiio, considerada como um bem 
próprio, 'lU co mó 'WD · atributo de lá.". 
~põe•se, assim• o· ~m:orégo da. .. Par- · 
ló!c~ em, ao Invés ~ part1cula. de. 

11!1, a.lnda, Vilh~ de. :M<lmea quem .-

saia .. cie.s Sessões da Assembl6b 
isciónal ConstitUinte, em 3 de j\llllio 
·e 1946. - FeJ"MmEea Tat'Om. 

. ae ~ga. de justlfiea:r a el!leilda: 
"A gl'8.Diát1ca exige, peremptória :1 · · 
np:ressão, tanto do artigo 'd.efinido · 
como · do possessivo, a'berta.Iiíente · 
oontrãr!.os, neste .ps.sso, :não: so ·ao 
gênio da l.fngua, como até me= à' 
clareza do Senttdi:l. · O possessi"o, c:om 
e!efto ele ael'n!o com Sõ regras, ee re
fere sempre ao S'cibstàntivo 1na1s p:ró-
:1li:lo, l1Q . caso, "'pais estr&.Iigetros". 
nssta então, . dizer s!II).plesmente: 
•estando oa !)9.1s à sentço do Sl'aail~'. 
De pleno s.cOrdo com o brtlbante Ju
nsta. Ju!gQ que 61l3.S palavras são 

. baStante su:flc:leiõte.J pan jU!ItWcar a 
'euu;nda.. 

Ba.!a. dss Sess5es da Asaemblé!A 
Nllclcnal Const1tll1nte, em 3 ele JUl.lllO 
ele 1946. - l?ernc-:ufes !'lw.lra. 

N.0 81-:S 

R..."dila-ae c!& seguint,e fonsl& o n4· 
~ V1I do a.:rt. 62: a probidade DA 

• admin1straçio. 
, . 

I tu!#~ 

• Em c:itica scwata .. e bem ftln4a· 
ments.da, diz~ .de Moraes: 

• N.0 68 · 
.~·· ... 

Ao· art. 148:----- -'-···" ·-"·-......... _, 

~te-.Be ~.!l 'núcie:ro Iti, 
passando o seguinte a ser IV: 

. •m - ~ allsta:.;.o;& · vCil!Últàris
mente em eUrclto estrangelro". . . ' . 

A perda da ddada.ma pelo ·alista
ménto. em esêl"cLto ~ l1io 
el!ltf. ~ta na h!Pótese cio n.0 n, do 
proJeto, como nA.o se achava tazn
bé:n no teXto t'>à Oall&tltulçAO ele 1891, 
nem na de 1934, nem abld.a ns Oiuta 
outorsacia em 1931. - .. 

N .:z~o l7l'DmlllSar·le uma lef 
(r..0 1.317, de 2 d1!· junho de 1!1ZS) 
para estabel~ ~uivalêncla. entre 
prestaçao de t:emço 'milltar e scelta· 
~ de emPtêiO. Eai matéria tio çrro
're, melhllr ser1!t pOr 'bem cla:o o te:to 
toD&t1tucionl\l. 

' 
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· Sa.Is. da.S -Sessões, SI do maio -de 
1946. -.:... Daniel de Ca.rva.Uw. 

N.O 69 

· Aos arts. 156 e 157. 

Reunam-se os dois dispositivos com 
e. seguinte redação: 

"Art .. l56- Além dos alistáveis, são 
1 ineli!f.'Vel.S:'• · 

Justificação 

E' da mesma. natureza a matéria 
dos dois · ~gas. óbvifl, portanto, a 

- "antagem de unificá-los. --' Paulo 
Sarasate. 

N'.0 70 

Ao art. 159, § 7,o. 

.Acresêente-se: 

~ "e l.Dhabilltaçáo para ·o serviçO 
públiCll,· pelo prazo que a. ·lei esta

. belecer." · 

Justi/iCtll;ãD 

. A perda ~ Ql'gO ou fWÍ\lfi.O pelo 
fUDCionâ:tio que violar ·o sigl.Jo de cor- -
respotidêncls, ms...Sm~ quando f!.zer a. 
serviça politlco, poderá ser suprida, 
logo depois, com a. nomeação pa.m. 

outro cargo. E' aconselhável, por isso 
como .sugere a· emenda, a. aplicação, 
no caso, do disposto no § 25, do mes
mo artigo, at!I:ente aos que ~:. orde
narem ou eltec:'.ltarem .prisão_ ou busca. 
eum !nfr'~éncla da garantia c:O!lSti-' . 
tuclonal •. - Par.t.lo St:rasaU. 

N.0 71 

Ao § 22, do art. 159. 

Onde se lê: - "Collceder-Dles-â a. 
lei justo prêmio", reta-se- •e poderá 
conceder justO_ prêmio •. !~. 

Justificaçáo 

Emenda. de redição. - Paulo Sa
rasa.te. 

N.O 72 

Ao a.l't. 159, § 39. 

Suprimam-se as palavras !ina!s 
"nem, em caso algum, a de brasi
leiro"./ - . 

Justificação 

O dispositivo do § 39, embora. não 
repita o disparate contido na. Carta 
de 1937, ainda insiste na tese nacio
nalista contrária à extradição de na
cionais. Esta tese não se -coaduna com . 
a fase atual da vida interna.cional, 
nem com os compromissos assumidos 
pelo Brasil perante várias nações e 
perante o Mundo na. organitaçã,o de 
uma socleda.de internacional em que 
os ·er1m1nosos .devem ser punidOs como 
condição elementar para a. existên

--cia da paz. 

O Instituto de Direito.· Internacio
nal ttrmou, disde 1880, que deve, em 
regra, caber à jurisdição do torum de
Uett commísst o julgamento dos d-elin
qüentes. Epitâclo Pessoa, no seu ma.
gl.stral Projeto de Cõd!so de Direito 
futerna.elonal P'M>l!eo, mantendo ain
da. · o a.ntliluado principio; tira-lhe, 
entretanto, o ca.."áter llbsoluto e pro
cura corrigir os seus defeitos .com-& 
olrnga:toneda.de .do processo e julga
men!õ" 10 território ·naclona.l de acôr
do com s sua lei. e com os elementos 
de convicção que, para êsts fim, ll::.e 
fol:IltlCerá. o Estado reclatnante. 

Igual obrigação consta. do Código 
. Busta.msnte em. 345) • A 1nconve• 
niência do text-o constltucicmel, que 
a. emenda. ms.nda. suprim!r, ressalta 
da. l!c;li.c ~ v;nn :co Iiilagniflco • Tnl.-

- tado de Direlto- Interna.cla:lSl Pd
l:llico" com que Bildebrando AclóU 
aeaba de enriQuecer a literatum JU• 
rúfiea universal. 

No número 7ü - pãgs. 623-625, 
do tOmo I, ® edic;Ao 'em hesplLIIhoi. 

/, 



encontra-se cabal . justificação para a 
emenda ora proposta. 

Suprimidas as pa.Ja·1rras menciona
das· acima., fiCará para a legislação. 

-.Ordinária a disciplina da matér..a. ·. 

Ssla. das Sessões, 31 de 'maio de 
1946. - DcinieZ àe Caroa.Zho. 

N.~ 73 
-- . 

:N.o '15 . 

Ao psrágrafó 33, · ào artigo 164, · pri
meira parte, acrescente~se: "bem co
mo se nel:as servirem mais de cem 
fãmmas, um pOsto de' higiente ·Pre· 
natal". _. · 

S. S. em 31 de_Maio de 1946. -
Ferreirc: Lima.. - Oswaldo Lfma. :.....: 
Paulo Pinto Júnior. - José Varella.. 
- WaZ!retúJ GurgeZ. - Etelvino Sà-

Ao· art. 161. 

Anteponha-se: 

:- "Além de _outras-penas prevtstâs 
ein:~leiu', ~ . ..._ 

; va. ·-. Oscar Carneiro. - DiÓgenes_ 
Magalhães.- Pedro Luãovico.·-Ger
cini> de Pontes. - Barbosa Lima. ::,.;,. 
UlySses Úm. - jiJ.rbas Maranhão. -
Lino Machado. - ,pearo .Vergara . ..;. 
DiocTécio Duarte. .-- -~------ · 

Justl!icaÇão . 

A P.erda do curgo ou fllll",.ão, 1m~ 

posta aos que impedirem o li'l'l"e exer
cício dos direitos individuais, não ex
clue, Il!lturalmenté, as sanções de na-. 
tureza penal em que tiverem . inl:or- ·. 
rido. A emenda é e;pena5 esclarece
dora. ...: Paulo Sr!Tasate. • , 

- N.0 16 
; . . . 

Ao pal'á.grafo 37 do artigo :!:64, 
Ondé se lê: - A tc:rr.f.Zia., C0711ltftut-

. ela pelo ·casamento inàissalú11eZ; · tem 
direito a. amparo especial clós Poderes · 
públicos, _.sefs.>=~o êste mc!.-
50, .. nos tér.mos . em que a. lei o-~-

N.o 74 ·. 

. · be1ecer, entre .as · palavras fndissOZú
- "reZ e tem Jüreito, de modo a se lér. 

ds. seZuinte IÍI.eeira: 
Ao art. 164, § 24; n.0 m 

Em vêZ de "Partlc1pação . obrigató
r19. do tra'balliador :nos lucros das em
presas", diga~se: . "Participação 
ob!"iga.tória e direta do trabalhador 
nos lucros das _empre-Ja.S". 

JustiJZ.ct:Ç(Io 

·- Louvivel, por todos oe titules, é o 
diapositivo do. . Projeto, Q.Ue eilCeml. _ 

medida de apreciável e notõrlo alcan· · 
· olle soc1s.l. Parece-me, -todavia, que a ' 
~pa.ção nos lucros, além c1e obr1-
a&tór1a, deve ser direta, a fim de 

-atender aas obJetives coUnle.dos. A· 
~tuJçlio, portanto, deve decls.râ-

lo ~te. oralmen~. se pcs• 
s1vel, p:ccurarei defender a emeólcla. 
- l'aulQ sarrwte. - · 

Sala ds.s Bess6es, 3 de Junho de 
·1946. - Guarecv Silveira. - Peãroso 
Jú111or. . . 

Justl/iCQÇifo 

-O artigo 185 do Projeto de Constl-
tu!ção â téo rigoroso na admlssoo de 
modifica.çõ!!s constltUc!.onaia que se . -
torna -~ase _ f~vel alterar o que 
fOr ·votado :cs. presente discussão. 

DWcultar as mocllf1ca.ções constitu
cloilids é ·medida acertada, desde que 
os tna.nda.tá.rios do povo não· emrbl.- . 
tem. de seus · PQdet"eS, !néluiruio nà 
carta eonsutucton.rü. matéria-que ·n~W 
teMa, pelo menos, em seu favór, a 
maioria consciente -do povo que os 
elegeu. Quando a ;ma1oria...pa.ro liber· · 
tar-se · de Imposições 1IIJustas. PI6Ci
sa fazer Iévoluç6es, ós · desti1:los da. 
pátria fieam grancleme:1te prejud!Ca- · 
dos. Em 1934 eu fiz um a.pêlo tnútn 
aos CO!lstitufn~, para que fechasseai: 
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o ):!cio revolucionário, :lmciado e!l1 
1922, ·ccneedendo ·ao povo UIIla · cons-:" 
tituiçlí.o lnSleá.vel, ou pelo menos ae · 
m:i.téria estritamente constitucional. 
Disse iextuaJl:,.ente que, se isso. não . 

· ac=~sse, terfamos nova ConStitu• 
mte · em 1938 ou 1942. Errei por UID 
ano, em 1S37, e por quatro anos, em 
1946. 

Colocar o e<~samento lnd1sso111vel 
como matéria eonstl.tucional, escrav1-
.zando um. grande número de bril.S!.
leiros;õu relegando-os a condições de 

. miserablliade moral, . é uma injustiça 
tão gra_;lde que clame aos céus, ma-
1ormente quarido já. se viu, ·nliiJ18.. daS 
maiS impressiGllaDtes declarações ci.e 
voto, na C0m'ssão de· Constituição, 
qual o· motivo· que está det(:l'I'Dlnan
do a introdução· do casamento indis
:sol11vel,- contra ~ conse!ênc!a jur;fdi
ca de t&iss as nações civilizadas do 
mundo, e do oproprlo povo bmslleiro. 

Seria atender aos altos interêsses do 
Brasil qut;~ fOssem relegadas . à légls- . 

· laçã9 ordinária . todos · os dispositivos 

"partidos nacionais" ·nos têrmos em 
que o fêz (§ 2.0 do art. 11) c1ã. a -en
tender que · admite a existência de 
partidos regionais. se assim nã.o · fôs
se, bastaria, como basta <vide emenda 
seguinte) aludir à "representação 
proporcional dos partidos", els que 
todos êles · seriam nacionais. 

· Como não to! essa, porém, sabida
mente, to Intenção dos . autores do 
Projeto, é coino a exis'"..ência de ~
tidos nacionais, com a exclusão dos _ . 
regionais, é um imperativo da demo
cracia brasileira, parece razoável que 
se fiXe. a exigência na própria cons
tituiç~o. para .sua maior garantia. 

E' êsse o Õbjetivo da emenda. 
Paulo Sarasate. 

N.0 78 

t'oooe cOll.Vier: 
Artigo ; . . Os magistrados que se 

a;posents.raxn l\.nte;; de ~1 de dezembro 
de ·1945, terl!.o os mesmos vencimen
tos ·que atualmente recebem. os que· 
se acham em atividade, respeitada a 

. categoria de cada um e o tempo de 
· a.ln~ não· crlstallz:ádos na· opinião 
nacional, para coil.e se permitisse, em 
leg!.s]açôeS orilináriaS, alerider aos ré
cla.mos do povo, fechando, asim, o cl· 
elo revolucionârlo inl.c!ado em 1922, 
necessário, é verdade, ms.S que jâ po
deria · estàT encerra4o, .se cedêssemos 
'Ílm poucó das nossas opinl.ões pessoa.1s 
aos iDterêsses da. coletividade. 

· seryiço. 

N.0 77 '· 

· Não terão, porém, direito a. adicio
nais, exceto a abono de frunília. Esta. 
equiparação começará. a ·vigorar · da 

- data. da promulgação da CO:J.5tituição, 
• .· 

A medida ora ,proposta tem o se11 
:f'llildamento de justiça. A Constitui· 

. Ao art:--~6. ção Federal de 193_4, estabeleceu no 
artigo 104, letra tt o seguinte: "Com

, J?asse a pa.rágra!o uruco, cedendo pete aos Esta.d~ legislar sôbre a sua 
· divisão e organização .1ud1clá.rias 'e 

lugar ao seguilite d1sp0Sit1vo: prover os: respectivos cargos, observa.. 
"Art. 196 - Só podem ser adllliti- .. dos os preceitos dos artigos 64 a 72 

dos a. :registro, lla. Justiça_ Eléitoral, da COnstitui~o; menos qWUlto li. re
os ;mrtidos -de âmbito ns.ciona.J., como quisi~o de fOrça federal, e ~lnda os 
tais ~e!inldos em lei". · ,P:rincfpios seguint~: 

A não ser Incidentemente, no § 2.0 
do art. 11, não faz o Projeto referên~ 
cia' C%Jl.~ à '!l!atéria da presente. 

. . ··emenda. Pelo cnntrârio: alud!Diio a 

e) Fixação dos venclme.\'ltos lias õe
semb&rgadores da ~rte de Apelação 
em quan.tls não !n.fer:lor e. que pe:ce• 
bem os Sec."'!thios de Esta.clo; e dos 
demais Juizes, com dite.-ença no ex
cedente a. 30% de uma psm outm 
categoria,. pagando-se ao:1 da catego
ria. mais ~trib~ 'não menos <!.e 2/S 
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.dos venélmentos dos desembal'gadores 
l9:sse dispositivo foi reprodUZido na 
car..a de 1937, (art. 103 - 1etra "~'). 

. ·Não obstante, a çlareza dêsse -texto, al
glli!S Es@dos como, por exem,plo, o de 
S. Paulo; não inclu!ram · nos venci~ 
mentos dos maglstrlldos, qtumdo pro- · 
curaram equipará-l<ls aos dos Secre
tários de Estado, a :parte que êstes re
cebiam a titulo de representac;ão. Pa
ra. assim proceder. fundou-se aquele 
Est!lldo :lo s.rt. 47, da. =--Constituição 
votada· elll 9 de julho de 1935. :e:sse 
dispositivo da. Constituição do Estado 
de S. Paulo, entretanto, é c:Jntrário 
aos da Constituição de 1934, acim4 
ttanscrltó. A Constitui;ão · Federal 
procurou igualar os vencimentos dos · 
mag:lstrados superiores aos dos Secre
tários de Estado ·sem fazer a d!.st<.n-

. ção que a constitwção i!e s .. Paulo e 
de alguns outros Estados, Vieram a 
fazer .. Por outra palavra o legismdor 
da Constitwc;áo de 1934, sabedora ·de 
que os vencllnentos dos Seoret~S!;e 
·d!.vi~m em duas partes uma c -
tente nos venc1rilent<ls propriamente 
ditos e outra, nas "''ll.ntagens pecuniá
rias que,. a titulo de representação •. lhe 
eram outorgadas, tratou de fazer en
trar essas duas pa.rle8 na. !!xa.çlio dos 
vencimentos dos magistrados: J?a.ra 
isso adotou a emellda. n.0 995, aJ)re
sentaàa Pela Bancada Baiana e .assim 
redigida.: • • 

"Fixação dos vencimentos dos de
sembar,;adores em. quantia, no mini
mo, igual aos vencimentos· e· veros de 
representação dos Secretários de Es-

. ta.d.o''. . ,... 

· Foi encsrregado de emitir parecer 
sObre' ess& · emends o então deputado 
I.-evi Camelro cUja competência juri
d!ca nAo preCisa ser enca.recida.. Apre-

. sentou êle, en~ um substitutivo que, 
aeolhell11o a emenda na sua substa.n
cia, IDe . 'eu, entretanto, nova reds
ç!o, que é esta: '"P.Ixa~ dos ven.et
mentos dos desembargadores dos Tri
bllii&1s de Relação en:. quantia. nâ<l in
ferJor & que perce!)em c.s Secretários 
de FE.a.do". <Ana!l!. voi. X, página 
360). 

:Amlceu ao ilustre Jlul.st& que a 
emenda. ba.lana ll.ão erá suficiente pa
ra. o f!m:de ~ aos desembar
gadores sr remune:a.ç§.o décente que 
a. Const!tJ:ição lhes desejava.. as:;egu-

rsr. AmJ)liando-a., decla.l'ou, na · tex
to Constitucional, que os desembar
gaidores tinbam d<.reito, como venci-

. mentos; a. quantia. não inferior à que 
percebessem os Secretã.:Iios do Estado, 
fOsse por que título fõsse. A~ ·consti
tui~es que, afastando-se dêsse pre
ceito, nii.o !Ilcluiram nos vencimentos 
dos desembargsrlores, por. êste ou por 
a.quêle motivo, parcelas que concorri
am para os vencllne.ntos percebl:dos 
pelos Secretárics de Estado pratice.
ram não só unm injustiça eomo uma 
ilegalidade:. foram croé!s para com os 
seus desembargadores e violaram o 
dispositivo constitúclonal. 

Corre à atual Constituinte a. obri
gação .de reparar ·essa. 1DJustiça. Essa 
reparação tanto mais se4~e;_quan
to as condições de vida se agraVaram 
extraordinària.mente de 1934 -para cá, 
colocando os desembargadores· a~ 
senta!dos na. mais a.ru. ti v a. das situa
ões. 

Com a emellih " ora. S'P!esentada 
reata~o& a boa humanitária 
norma·~ Cõnstitmçã.o -de"_!934,_.e_le
-rnremos aos desemb&tgadores; VitF"·-
mas de tão. grave injustiça., a peque-

. na reparaç§.o a que têm !nctlntestá· 
vel "direito. Para ":fortalecer. o ll.osso 
modo de ver e. a inter:Pretaç!l.o que de
mos· à Constituição de 1934, juntam.oa 
a. esta uina. carta co emlnente jur!st2, 
Dr-. LeVi Cs.rn.elro d!r.igida. ao desem
. ba:rg:ador Júlio César de 1"\!.rta,. em 
que decla.ra, terminantemente, qúe- e. 
intenção do legislador Const!tuci=l 
de 1934, mantida pela. Carta de 1937. 
foi a de· !bmr os vendlnentos dos de· 
sem'bargs.dcres na.. mesma. quantia to
tal ,que, :fôssem qua.!s Zósse:n 2S vc:r:bas 
que . pe.rs. elaS concorressem,· recebeS• 
sem os Secretárias de Estado • 
~las daS Sessóell, 3 de. junho d~ 

1114\!.- PUnío Barreto .. - Com Neto. 
'-· To'lerlo Pfza. - .ldetmar Rocha. -
Pu.'Ulll So.ra.sa.te. - ?em41Ufe3 TC:rora.. 
- Aloysio de CtrrTXJ1hc. - Aluisio AZ-
11CS' • ...: Pedro Ludo11fco. - .Dcf'W Car
doso. - G1/.fZMf'1ne xat:ner. - JofiO 
d' Abreu. - Ga!e1'..o Pcra.r.kos. - Ca.m- · 
pos Verga:z. - A'Cberl.co FrQCc=. - Nu
tor D=rte. - Eg'berl.o Rodrlg-.le3. -
Lt:!z V=nc.- LeQllOZdo Nevea.- Au
relia1!o z:.dte. 
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N.O 79 

Exmo. Sr. Ministro JúJ.!o de Paria. 
·- Tenho presente sua gentillsslm.a. 
~rta data.da de 9 do corrente mês, 
em que. VosSã Ex.", referindo_ que, até 
há ·pouco o Govêmo de Sao Paulo 
pagava aos magistrados os mesmos 
"'Ve::!C!mentos" qUe recebiam os Se
cretários de Esta:do, .:recusando-lhes 
-o subsídio ·para representação, que · 
êstes também recebiam mensalnlen
te - observa que tal procedJ.nlentc 
se fundava no art. 47 da Consttlui
ção esta:dual de 9 de julho de 1935, 
:mas êste lhe parece contrário a'() ar
tigo 104 da Con.stltuição F eeldedar-

. tlgo 104 da Constituição_ Federal de 
1934 reproduzido no art. 103, d) da 
carta de 10 de novelllbro de 1937 
e recordando a circunstã.nc!.a. de ha
ver sido eu o :redator üêste ~timo 
dispositivo, como membro ..da. Comis
BáO Constitucional na Asõemhléia Na· 
cional de 1933 rne pede, ·em nom.e 
de uma comisSão e&pecial' de magis
trados paulistas, declare o . meu "ver· 
dadeiro pensamento":, embora ês~e ihe 
"pareÇa multo claro . , eo redigir o 
citado dispositivo. 

Em verdade, Íneu. pen.Sam~to f_i
cou expresso com tanta clareza, tãa 
mequivoco é o alcance do ~itivo 
ccnstltucional citado, corno eu o re· 
dig1 - que, ainda sa-bendo . o desa
preço em que··· se ·vai_ tendo o el~ 

·menta histórico para interpretaçH.O 
das leis, não vacilo em atender ao 
honróro apê!o de V. ll:x.". 

Para· :reconhecer que a atitude 
ma;ntída, · até recentemente, pe...os ge:
vemos <lo Estado de São Paul" e o 
próprio art. 47 . -da ConstitUição d" _ 
mesmo Estado - são, como entende 
v. Ex:. c· contrários a-o aludido pre
Ceito ·da. Con,-tituiçã.o Federal, basta 
confrontar os wxtos Invocados. 

·Por uma parte, a Constituição de 
34 e a Carta de 37 rna.ndam que os 
Estados ao orga.D!zar as suas jilSti
ças, obs'ervem o'pr!nc!.plo seguinte: 

"fixação dos vencimentos dos 
desembargadores da COrte de 
Apelação <ou - do Tribunal de 
Apelaç!Lo) em q112nt1a não !L\fc
rior que percebem os~ secretá
rios-de Estadc", 

Por outro lado, a Constituição 
de São Paulo, art. 47: 

"Os vencimentos dos Desem
bargadores da Cõl't;; de Apelação 
rião serão inferiores aos dos Se
cretários de Estado". 

Acaso, o legislador constltainte de 
São Paulo teria co:csiderado como 
- "vencimentos" - a totalidll.;de 
tias· l.I!lportâncias que o f=cionárlo 
ou o magistrado, percebe - e neste 
sentido houve na leg\~lação federal 

·dispositivo expresso. Mus, ·o legisla
dor constituinte federal preVinira: a 
deturpação dêsse con-=eito. previra 
que - como, de fato, Ve!U a ocorrer 
em vários Estadcs (e, segundo !n
fonna V. Ex.a, até mesmo no mais 
adiantado de todos eles) - Além 
dos vencimentos reguia.res, percebes
sem os Se<:retá.ríos de Estado outras 
vantagens pecunlá.rias, com a: 'llesma 
regularidade dos "vênciznentos", mas 
setn que a êstes se lncorpora~sem. 

E' de notar que apenas três cu
tras Constitulçí>P.s estaduais . <Pa.ra.-. 
ná, art. 69; Piaui, aTt. 80, IV; Es
pírito Santo, art. 63, VIlJ adotaram 

. redação análoga. à. da de S!to Paulo, 
nesse passo; mas, a. :maioria repetiu 
a e~·essãio dal Con:stítuição ederal 

· <Paraíba, art. 72; Am4Wua~. artigo 
83; Pernambuco, art: 78; Sant!l. Ca
tarina,· art. 57; Alagoas, art. 68; 
Ceará; art. 48; Maranhão, art. 86; 
Mato q.rosso, art. 55; U!o de Ja
neiro, art. 54, § 1.0 ) •. • 

Alg".una.s se reportaram ape=s ao 
dispositivo da Constltuiçib Federal 
(5ergipe, art. lp4; Para., art. 57) 
ou mais vagamente à _ConstitUição 
Pede.l-a! CMinas. a.rt. 51) • Outras, 
não co.ntlnham dispositivo aigurn. -
··ta.!s as <lo Rio G:ran.ie do Sul, .ruo 
Grande do Norte, Goiás, Ballia.. 

:oesta veritk'.a(;ijp ~"' conclui (!ue, 
!.n.telizmente, quatro Con.st:.tUições 
silenciaram SObre o preeeito e ou
mente. 

A sombra desses clisp(lsltivos, me
nos precisos, se desenvolveram prá
ticas rilprováveis que devem se con
sldoere!ia.s exemplarmente. Basta. te
Juizes, que, pela. cultura. e pela. 1'!1-
tegr.!de.de, mais . honram a ~tra-. 
tura. brasileira - o Sr. Desembrarita
<ior Seabra Fa.gundes. Em conferên
cia prot~a. no Instituto de Advo
g'a.dos !:lá pouco menos de um. ano, 
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disse o a.tual Oonsultor Geral da 
RepV.blica: 

"Um dos aspectos ·relevantes 
do problema· judiciáriO no Bra
sil, é o-da penlÍl'ia em quê vivem 
os juizes eStaduais, mal remune
rados, sem o direLto de adquirir 
livros entergues, sobretudo, nas 
longínquas comarcas do sertão, 
a uma vLda de _sacrifícios obs
curos. 

a isso provê a Constituição 
vigente, transplantando o texto 
da de 34, ao impôr certa propor
cionalidade entre os vencimentos 
dos juizes de direito e- o:; de
sembarga>do:res e estatulndo que 
os dêstes correspÓndam, ·no mi
nimo, aos proventõs dos =retá
rios de Es~. 

Não obstante a clara lingua
gem do <Uspos!tivo, onde se 
equiparam os vencimentos dos 
desembargadores, não· aos dos 
;;ec.retá.r:los de Estado, mas às 
quantias que êstes ·.perecebam, se 
tem procurado frutá-lo, através 
de expedientes, q~e oscilam entre 
- a gJ:osseira. atribulçã.o de verba 

para. representação 3.s secreta
nas, até a solerte consignaçli.o 
de quantia para transporte dos 
secretár!.os -ou a menos cerimo· 
züosa remune.1·ação periódica. por 
serviços e:rtraordinárlos". Ain 
Revista Forense, agõsto de 1945, 
pág. 221). 

No entanto, fõia. a· ~ria • ban
carla. baiana, ne. emenda. de primeira 
<11scussão, sob n. 0 995, que revelou 
a .)lecesstõ.ade de disttoguir, além 
dos vencimentos, outras vantagens 
que o Secrçtário de Estado ;perce
besse, a fim de assegur&r aos de
sembargadores, como· vencimentos, a 
totalidade ... dêsses provm.tos. 
· A emende aludida estava ass'.m 

redigida: .. 

"fixação do.s vencimentos dos 
núnimo, · igual aos vencimento.> 

e verba de representação dos se
cretários de Estado", 

Ao emitir parecer sObre essa emen
da,· no seio da Comissão Constitucio
nal fonnula.ndo o substitutivo levado 

ao plenário, assim rediõi o tópico· em 
aprêço: 

"lfixação dos vencimentos doS 
desemba..-.gadores dos Tribuna.ts. 
de Relação em quantia. néo in!e• 
rior ao que percebem os secxetá· 
rios de EstadC>". (Anais,. vol. X, 
páginas 360; meu pela nova 
Constituição, pégs. ~64) • · 

Não me limitei a. reprOduzir a. 
t:menda baiana.. 

. · A cada dispositivo do meu subst!· 
tituvo a;puz uma anotação, mencio
nando-lhe a origam. Nalguns casos 
se iê: "fonte: emenda. número· tan
tos"; noutros, "correspondência:. 
emenda número tantos". No que aca
bo de trll.llSCrever- se lê: "correspon· 
dência, emenda n. o 995 da baocada. 
da Bahia. .. - -- - .. . . 

Logo a emenda. n. 0 995 não fo! a. 
"fonte" do dispositivo proposto,· que 
veiu a: ser aprovado; era~lhe, apenas, 
"correspondente". E por que? porque 
a emenda baiana se referia, apenas 
a "vencimentos e verba de· represen
tação"; eu admiti a possibilidade ·de 
receb.er_em os secretâ.rios .. de- Estado 
outras êõta:s·--=· ·como, _ 'POr exemplo; 
a de- condução -· e _preferi dizer~--- · 
• O que percebem (;S secretários de 
Estado", isto é, por qualo.uer titulo, 
sob -quelqúe.r denominação ou J.lre-
te:x:to. · 

Em suma - os vencimentos dos 
juizes do mais alto tnbunal estadual 
hão de corresponder, pelo menos, ao · 
total das importâncias que :percebem 
por- qualque-r título; ou sob quais
quer denominações, os Secretários do 
govêrno do mesmo Estado. 

O acêrto dêste Qisposltivo :ficou 
bem evidenciado pelas tentativas de 
burlá-lo em vários Estados - e es• 
tou· certo de que tais tentativas só 

·se terão cónsuma.do peio natural ril• 
cato com que os mag!strados evitam 
pleitear, pera.nte os tribunais, os di· 
reitos que lhes cabem. Esta mesm~ 
circunstâ:lcia. deve, s.llâ.s, leva: os 
órgãos executivos dos Estados, não ~ 
a cumprir cam lealdade o dispositivo 
da Constituição fede::a.l, s-obrepon
do-o a. quaisquer lei$ l~a!s, eomo, 
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tamb~, a não rat!nha.r, mesqui.nbâ:. 
ment-e, as vantagens que competem. 
aos :!!.embros do seu Poder Judiciá
rio. 

· :E:sse é o meu pa.rece:::- - que lhe 
exponho, com inteira sinceridade, 
slgnlfica.ndo Uma. convicção, cada vez 
· mais a.rra.igada. · 

Autar!za.ndo V. Ex. a a u.Sar deSta 
como lhe possa conovir, folgo em ter 
ensejo de · reiterar-!hé a segurança 
de minha mas alta e distinta co_n
sidera,;ão. 

Rio; aos 13 de Maio de 1946 
Levi Carneiro. 

N.0 80 

Acrescente--se onde convier: 

Os· municípios litorâneos serão ad
ministrados par .Prefeitos, de nomea
ção do govêrno do ,Estado a que per
tencerem e do Presidente da RellÚbl1ea 

• para. o Distrito. Federal, cabendo as 
:!unções deliberativas de ce.da um a 
uma. câmara. municipal eletiva. 

Sala des Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, 3 de junho de 
1946. ' . 

• J 'll.eti!icaçé.{) 

Relevantes motivos podem ser 
enumerados, para. fundamentar a. in
. clusão dêste d1.<:posit!vo na lei magna 
que consagrará. a norma geral c:!s ele• 
tivida.d edos agentes do executivo me. 
niclpal. 

Nas comunas do litoral brasilel:'o, 
!armam-se, natU!almente, !ortes nú
cleos de população estrangeira, cujos 
costem.umes, rel1gião e tendências po
lltlca.s col1dcm com. a tradição, cem a 
formação rellgosa e com a índole de
moerá tica dos brasileiros. 

Em a.lguns · municípios, os -gnrpcs 
alienígenas já estií.o e:>~:ercendo peri
gosa influência sObre a poplllli:ção na
dona!, dando origem a sérios proble
mas de ordem públlca.. 

Ta!llbém é de prever que, no futu
ro, báo de ser cr'.a.das em maior nú-

mero as bases mil1tares de defesa. da 
l.Itlensa. fa.ixa litorã.neà do Brasil, sen
do necessário que existe entre os co
mandoo · das unidades sediadas na 
costa e os chefes de edilidades per!ei
ta. ba.=ània, para maior eficiência nas 
medidas de defesa do país. 

Por último , como as clda.des do li
toral são as portas de. entrada do país, 
a administração municipal deve ser 
dada, de preferência, a cid.adãos capa
zes de 1mprim!r-Jhes apreciável orga
mzação urbanística. 

Pelos- motivos expostos resumida
mente, é desaconse!Mvel que os mu
nicípios do .litoral sejam adm1nl.stra
dos por cidadãos escolhidos em pleitos 
eleitorais, uma vez que as acirradas 
lutas partidá.ris.s afastam quase sem
pre a posSib!l.idlW.e da eleição de pes
soas que realizem os objetivos acima. 
enunciados. 

A nomeação de Prefeitos para estas 
cof:!unas !a.eilitará maior vigilância. 
sõbre as l.n!luências dos núcleos es- · 
trangeiros, - garantirá. eficiência nos 
processos de defesa do país e possibi
litará maior desenvolvimento urbanis
tico às nossas cidaàes do litoral. 

Sala. das Sessões da Assembléia. 
Constituinte, aos 3 de junllo de 1946. 
- Levindo Coelho. 

Onde convier: 
Art. : A Uni§.o, os Estados e os Mu. 

nicípios. são oll:'igados a :prestar as
sistência aos menores, !fslca e m<Oral
·ment.e, s.bandan!ldos, já criando e 
ms.ntoo.do estabelecimentos o!lclais, 
subvencionando e fiscall.zando os de 
iniciativa particular que os recolham, 
&limentem e eduquem, ministrando- -
lhes além de instrução escolar, en
sino ;protissi<Onal COlil!llleto, 

Para facilitar o cumprimento des
sa obrigação a L-e! Ordlnária deverá: 

a> dar nova organização a.:1 ser 
\'iço de proteção aos menores de mQ 
do que a sua. direção passa ser con-

. !ls.da n§.o só a Juízes de Direito, co
mo acontece . presentem?-:Ô.te, mas a 
c:UJl.lquer pessoa de um .e outro sexo, 
diplotil.a.d~ ou não, que se haja.. dls
ti;pguido pelas suas aptidões para 
ê..'lSe ramo de assistência.· socl.al: 

b) aliviar as Leis de proteção aos 
menores 'do que há nelas de exces-
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sivamente judiciárit> e burocrã.tict>; 
c) modificar o Código Civil na pal"

te relativa ao Pátrio Poder, de tal 
sorte que não se exerça êsse poder 
enquanto " menor, recolhido ao es
tabelecimento de edue2çáot o.ficial 
()U partic'ular, nãe> com,plete 18 anos 
de idade. 

Justijicaçrio 
A re!orma da Lei de proteção aos 

menores· é essencial, pOrtJ.Uanto: 
a) no regil!le. .8. atua! o que. pre

domina é a burocracia. Além disso, o 
Juiz de Direito nem sempre tem as 
qualidades especificas que a missão 
recluama. Para esta devem ser es
colhidas pessoas de um e outro sexo 
que hajam revelado aptidões para 
<lirigjr ta.is serviços .. Em vez dé jui

. zado de menores, o que é uma coiSa 
restnta •. deve..se· organiZar um· :patro-
ll!!to de menores, de amplas atribui
ções e de ação .livre, sem pelas bu
rocráticas; 

b> a feição Judiciária que ap:esen
ta o juizado de .menores, em vez de 
:facilitar, embaraça a~~o em tavor 
dos dzsampara.dos; 

c) sêltl a s~ensão dó Pátrio Po
der, durante o internamento dos me-· 
nores abandonados; êstes, mal adquL 
:tem alguns rudimentos de oficios e 
óe letras, sã.o reclaiÍlruios pl!los País 
para um trabalho exaustivo em con
tiições anti-higiênicas e anti-morais. 
A :proteção- ao menor só se fará com: 
~icácia, se, durante o llerfodo de in
ternamento, . que . . deverá ir até à. 
idade. de 18 anos, fica.r livre & in
fluê."lc!a e da direção dos pais. 

Sala das ses.>ões, 3 de junho de 
. 1946. - Toledo p;;:a,. - Café Filho. 
- Plínio Bc::rreto. - Aureliano Leite. 
- auarac;; SilDetra. - Lino Macha-
do." 

N.0 8:!. . - . 
Acrescente-se ao art. 1.0 das clls

llQsiçóes, transitór'.as do Projeto de 
CoDstitUi;ão o se~te: 

• Art. l.O: 

o l.inpOsto de Indústrias e Pr"of!s
sões será cobrado até 1950 pelos Es
tados e Mun1cip1os obedecendo a trans
ferência do ra!erldo 1m~ pruu os 
Mun1c1P1os ·à segUinte gradaç!i.o: Em 
1947 os Estados · cobral!.o 40% e r>s 
Municip1os 60%; em 1948 os Estados 

cobrarão 20% e os Municípios 80%; 
finalmente em 1S49 os Estadas cobra
tão 20% e os Munlciplos 80%, não po
rlendo tal impOsto figurar nos orça
mentos estaduais a partir de. janeiro 
de 1950. 

Sala das Sessões da P..ssembléia. Na
cional Constituinte, em 3 de junho 
de 19~6. - Leite Neto. 

Justificação 

' Louvável e ~usta foi a preocupaçáe 
que tiveram os ilustres membros da 
Coinissão elabora.dora do Projeto de 
Constituição procurando ampliar e· re
forçar as fontes' de . renda dos munici
pios brasileiros. Trata-se evidente
mente de"uma velha ·aspiração dos 
estudiosos do nosso direito público 
constitucional que encontra ... amparo 
Sólido· na realidade politica e àdmi-· 
nistrativa do Brasil. Raros foram os 
municioios que conseguiram tornar 
efetiva-a autonol:'lfa que lhe fol outor
gada em sucessivos diplomas constitu
cionais, e Isto por falta de base fi
nanceira. Pais de imenso térrttório, o 

· Brasil. de acórdo ·com as condfções
deterràinãntes-de· sua evolução h!stó-

. rica necessita tornar uma realidade .. ·-
palpâvel o silitema federativt~ em QU€"' 
o município seja realmente a célula. 
politic:a jurldica econOmica e f~-
êeira da nação. O Estado moderno 
Já !lá!l é um simples órgão .contem-

, plativo, antes tem que ser consoante ' 
asslm>Ja Adolfo Posada. "a. expressão 
;>olitica dos elementcs que intei:rlim li. 
commúdade social". Extremamente 
complexs.s são as suas funções tendo 
que Promover o bem estar· da coleti
vidade pela intensificação e ~fictênci& 
dos serviços públ!cos e esforçando-se 
.por fazer coincidir o ritlmo da evo
lução social eom -o da po:ítica. A fe
deração brasileira tem que ser um todo 
harmonioso CUja estn.'tura. sélidá :re- · · 
pouse na vida lnunlcipal sàbiamente 
amparsda pela cooperação dos Esta.
dos e da UnUi.o. 

Não devemos desejar UlX1ll. trnil!.o 
f::-aca. com Estados forres e Munic2-
P!os ricos. Também deve ser lllde::e
Jável ume Untão forte às eustas <ia 
debilidade dos Estados e da Inisérlll. 
!inancelra do Município. Temos em 
nossa constituição que procurar um 

' 
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pontO de equilibrio destribulndo a cada 
entidade encargos que possam ser real
mente desempenhados de acõrdo com 

. as fontes de renda que lhes são outor
gadas. ora, a Comissão elaboradore. 
do projeto transferiu . para a compe
tência dos municípios a cobra . .'lça to
tal do impõsto de Indústrias e Pro
fissões. Isto representa para os Es· 
tados um- prejufzo imediato de . ; .. 
Cr$ 251.812.745,00. ~e corte intem
pestivo iria causar graves perturba· 
ções na. vida. financeira dos Estados 
espedslmente a.o Sergipe, lilagllas, 
Mato Grosso, Ceará, Rio · Grande do 
Norte- e Pa.ra.iba. A emenda. contorna. 
êste ·perigo estabelecendo e<Ue o'lE1~ 
p&to de Indústria. e Profissões _con
tinue sendo cobrado pelos Estados e 
Mtuúclp!os .até -1950. Até esta data 
dar-se-ia. a · eliln!nação gradativa. de 
:tal impOsto dos orçamentos estadua.l.s 
obedecendo-se ao seguinte critério: 
em 19-!7 as Estados cobrarão 40% e 
os :tnunicip!os 60%; em 1948 os Es· 
tados 20% e os mw:i!cfpio.s 80% e !i· 
nallnente elri 1949 os Estados cobrarão 
20%, o.s municfpias 80% não podendo
mais os ~tados incluir ta.I imp&to 
:nas seus orçamentos para. o exercício 
de 1950 em _diante q,_a.ndo passarão 
definitiva e exclusivamente :para. os 
o:.-çamentas municipais. Tra.ta.-se evi-

- centemente de uma. me!Uda. de pru
dência. que 3'isa. .resguardar s. vida. fi
nanceira dos Estados esPecilllmente 
dos que têm receita tributária infe• 

.:rior .a. Cr$ SD.OOO.OOO,OO. 

82 

Su!)l'ima-se a alinea V, do Tiiulo 
-EsPecial das Disposições Transitórias. 

Justificação 

A redação dessa alínea. u.rna quase 
aleatória a. disposiçãó do n.0 vm, do 
art. 127, da constitulçao, po1s além 
de a,d.ia.r ·o início cie sua vig'êncl9. para 

. 1948, ainda. manda. que seja executa· 
élo grada.t1v:Jmente no prazo de 1 
ano. Isso Importa num -verclade!ro 
Iuà!brto · ao direito dos mtm1cfplas, 
que a Const!tuic;ã.o procura. ete:t!var 
amparando-lhes a precária vida. t!
na-lleeira. e econômica. 

!Sala dâs Sessões da. Ass1mlbléia 
cri:nstitulnte, em 3de junho de 1946. 

· -. Fern.ande$ 'J'arora. 

J 

N.0 83 

Att. 1.° Flca o atual Território do 
A~:re dividido em dois, sendo = :for
ma-do pelos rios Alto Purus, Acre e 
.Iaro e o outro pelos rios Juruá, Ta
raucá.· e Envira, na p~ de seus cur
sos per:ten-centes ao domúúo da. União, 
tendo como capitais, respectivamente, 
as cidades do Rio Branco e cruzeiro 
do Sul. 

Att. 2.0 Os limites dêsses territórios 
serão os meSillos já. existentes entre as 
da ex-Prefeitura. de Taraua.-cá. e Alto 
:::>urus, os que 'foram fixa-dos entre o 
IS:stado do Amazonas e o Território do 
Estado do Amazonas e o Território do 
Acre, e entre êste e as repúblicas da 
Bolívia e do Peru. · 

_Art. a.o O govêrno da 'Q'nião repar
tirá., igualmente; a verba. atual entre· 
os àois territórios, a~rescentando · à. 
destinada ao Juruá, a imuorte.ncia ne
cessária à. instalação da· nova admi
Iústração. 

Ju.stificaçáQ 

O Território do ACTe é constituído 
Pelo curso superior dos rios Purus e 
Juruá., tendo o primeiro, como 1Jr'.ncl
Pa.is tributários (na área :federal) o 
1\.cre e o Iaco, o segundo, o Tarauacá 
e o Envira (grande afluente dêste úl-
tuno). · 

esses cursos dágua são.se:parados,.,por 
ennties extensões, Vulgarmente de'flo
lttlna.dss terras firmes, coôerta.s de ex
Pêssas florestas virgens, que :formam 
o seu àioortium cu;zuaru.m. 

Entre o leito do rio e a terra firme, 
há uma :faiXa de terra de largura. va- . 
riável, plana e bailta, !nundável nos 
meses de inverno, tomando, entá:>, o 
nome de igapó. 

AE. comunicações tQrrestres de rio a 
rio, que já. são difíceis no verão, to!'
nam-se quase !mpossive!s na estação 
invernosa. 

Dess'arte, elas têm que ser !eitas, 
ctescendo um dos rios, até Manaus, e _ 
subiudo o outro rio, numa vhgem que, 
na. melhor das hipóteses, durará um 
:mês, quando há navegação franca., isto 
é, de janeiro a ma.!o. 

Embora as capitais dos ,ex-Depar
tamentos do .Acre;-.t.Ito Purus, J:Ul'1lá 
e Tarauacá estejam ligados pelo !'ádio, 
essas estações, ou por efeito do clima, 
ou por outra qualquer causa, funclo
ha.m mal, servi:ndo precària.mente, às 
ne-cessidades de adnlinistraçií.o. 

Por isso, as populações do Juruã e 
Tarauacs nunca se conformarem com . 
a unificação das quatro ex-Pre!ei· 
tt:ra.s num só território, administrado 
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por U!ll govern<.~or ge:ral, em Rio 
Branco. i 

Abrangendo o atual Território do 
Acre uma. área de·l48.357 quilômetros· 
qua:drados, cortada pelos rios PUrus 
e Jur.lá, que to=am duas zonas in
t-"..iramente distintas, sem nenhuma 1i
gação comercial ou cultural, impõe-se 
a criação de um outro território, na 
•bacia. do · Juruá.. · 
~se atõ acarreta d1Dlinuto encargo 

financeiro à Nação, pois bastará. divi
dir equitativamente. a verba já exis
tente, com um peoqueno aumento para 
a. instalação do novo Território, cuja 
capital (a cida~ <lo Cruzeiro do Sul) , 
jâ dispõe de préclios necessários ao 
regular :funcionamento do novo go-

·vêrno. · · · · 
Sob todos os pcmtos de vista essa cli

visão se impõe, pois, ao mesmo tempo 
que preenche uma. la.cuna. evidente. na 
administração, promoverá o progresso 
da. região e, sobretudo, a Vivificação das 
:fronteiras, naquele t::-echo longinquo 
da Pátria.. 

Há. muitos anos as populações do· 
· Juruá e Tarauacâ pleiteam essa me

dida, no insopitá.vel anseio da ação 
mais propingua. e eficiente de uma ad
ministração que lhes permitlt repousar 
à sombra da lei e_ sentir-se verc!adei- . 
ramente integradas na. comunhão na.
Ci?Jlal. · 

Atendendo à reiterada e juStíssima 
solicitação dessas heróicas sentinelas 
quase perdidas,. nas extremas lind€3 
da. Pátria esta. Assembléia. .Constituin
te terá iniciado o pagamento dà. gran
de diVida do Brasil aos denodados e 
eso.ueeido.s· conquistG.dores ào deserta 
verde .. 

Sala. das Sessões da Assembléia. 
Constituinte, em 27 de maio de 1945 
- Fern.a,nilo Tavora. - Hugo Car
neiro. - Plfnio Pompeu. - Agostinho 
Monteiro. - José Atl!}USto. - Leão 

. Sampaio. - Paulo Sara.sr:z.te. - Fer
nandes Telles. - Ale?zcar Ara.ripe • 

. :- Beni Carvalh.o. - Ed.ga.r:I. de Arru
da. - Gentil Ba.TTeiro. - Egberto Ro
drigues.- - Maga.'Uz.ãe Barta. - Mauro 
de Ca.rvalJ:.o.- Nelson Pa.rijós.--.. Joác> · 
Botelho. - AZ~zeveào. - Lameira 
Bittencourt. - Duarte c!'Olivefra. 
Mathias Olimpio. 

Pa.rtf.d.o Socia.Z Democrático 

Amazonas: 

Cosme Fen'eira. 

:Maranhão: 
'Vit-orinc> F'iaire. 

Rio Grande do Norte: 

Mota Neto. 

Pernambuco: 

Pessoa. Guerra. 

Bahia: 

Luis Barreto. 
Espirito Santo: 

Atílio Vivaqua: 
R-enrique de Novais. 

, ca.rlos Lllidemberg. 
Asdrubal Soares. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Eduardo Duvivier-. __ ---Minas Gerais: 

Melo Viana. · 
Duque de Mesquita.. 
Cristiano Machado. 
Joaquim Llbâ.nio. 
Rodrigues Pereira •. 

São Paulo: 
Cirilo -JfuJlor. . 
Gofredo Teles. 
César Costa. 
Martins Filho. 
SílVio de campos. 
José Armando. 
João Abdala. 
Sampaio Vidal. 
Alves Palma. 

Goiás: 
Darlo Cardoso. 

Santa Ca.ta.rin'l.: 
Ivc> d'Aqulno. 
Altamiro Gulmarn~. 
Roberto Grossembs.cher .. 
Hans Jordan. 

Rio GraÍÍ.de do Sul: 
Antero Leivas. 
Nicola.u Vergueiro. 

' 

União Democrátc Na.cior.aZ 

Pia ui: 

Esma.ragdo de Freitas. 

·' 
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Paraíba: 
. Argemlro de Figueiredo. 

Pernambuco: 

• Alde sampa!o. 
Sergipe;_ 

Heribaldo Vieira. 
Minas ·aerals: 

• Monteiro de castro. 
·Mílton campos. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
Mârio Masagão. 

'Romeu Lourenção. 

Pa.rt!do Tra.ãalhista. Brasileiro 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 

São Paulo: 

n4arcondes F1Ulo. 
Hugo Borgbi. · 
Berta Condé. 

Partiélo Comunista do Bradl

São Paulo: .. 
Osvaldo Pache<:o. · 
Jorge Amado. 

Part!ào Rep1iõlicano 

.MinG.'i Gerais: 
Felipe B~. 

São Paulo: 
Altino Arantes. · 

Partido Popular Sinãicali..""ta 

Ceará.: 

Olavo Olive!ra. 
João Adeodato. 

'. 
- Pàrtido Democráta Cristiio 

São· Paulo: 

Manuel Vitor. 

O SE. PRESIDENTE- Está. finda 
li hora. da sessão; vou levantá-la, de
signando . para. a. de ama:Jhã., a. se-
guinte - ·-

ORDEM :QO DIA. 

coN-rwuAÇÃO DA _DlSCtTSSÃO, EM: SEGtmDO 
TURNO, DO PROJETO DA CONS=uiÇÃO . 

(2.• Sessão> 

Levanta-se a sessão às 18 horas. 

Documento a. que se referiu o 
sr. Nestor Duarte, em seu .discurso 
c:u.;a publicação fot autorizada pela 
Comissá~? de Policia. · 

O Al\"IEPROJ'E'ro DE CONSnTulÇÃO 

I 

A Constituição de 1946, se !ôr plaS
mada de acôrdo com o anteprojeto, 
será extre=aente analitlca. sera 
assim agravada ainda mais a tendên
cia já bem visivel nas suas duas 
predec"'...ssôras. Ela conterá d1Sposit1-
'0s regulando, às vêzes até a minú
cia, a ·organiZação dos munic!1llos,. a 
natureza dos impostos a serem co
brados pela União, pelos Estados e 
pelos Municlpios, a organ.liação ju
diciária, a jurisdição em matéria C!e 
educaÇão, as condições de trabalho, a 
eeleção dos funciDnários públicos, sua.. · 
aposentadoria, etc. · 

Quando uma Assembléia Consti
tuinte resolve inserir na càrta mag. 
na textos próprios à. legislação or
dinária, tornam-se -tão numerosos e 
de tal ~gnitude . os problemas a 
se~m enfrentado.s durante a sria. 
cu.."'ta duração~ que sObre nenhum de
les é .. possivel concentrar devidàmenté 

· a atenção dos legisladores e - da 
oplnlão extra ..parlamentar. Mes
mo que algumas soluções resultassem 
milagrosamente pe...-.feitas, a sua. ~ 
billdade se otmaria. precárl<l, devi
do a não se ter fo::-mado uma corren
te forte de op!DiãO que vele ~la sua. 
observância. . Quantos dlspos1t1vo;; 
constitucionais não têm sido - ViOla• 
dos entre nós devido à. ausência dessa. 
corrente? 

.Acresce ainda. que vamos tomar . 
inütei.S -para o futuro do pa!s as 11-
çÕ"...s ~à experiênCia: Se daqUi a al
guns .anos se Vir que provou mal uma. ,. 
solução adotada num tem const1-



' 

-202-

tuclonal, ter..se-á. que empreender u:ma. 
laboriosa. campa!lha. revisiomsta. pa
:ra revogã~l!. Nã.o adml:nl. que os m!lJ.s 

· afoitos :pensem ent:OO em soluÇôes a
tra-legats. 

I - Relativa.IDente á organização. 
municipal a COnstituiç~ de 1934 dis
punha que, ~eto nas capitais· e ~ 
estã.n.cia.s J:údra1llinerais, <>s Pre! el..
to5 terialll. de ser eleitos, ou direta
mente peJo povo, ou indiretam.-~Ilte 

pela Câ.Inara M:unic~al. A alternati
va se. insp!rou eVidentemente no 
exemplo de muitas cidades amertca 
nas que adotaram {;• chamado , uCltY 
mmager plan", em virttide do _qual é -. 
escolhido pelos vereadores o adml.- · 
mstrador da cidade "<em geral um. 
erigenheiro conhecedor dos problelll!!S 
urbanos e Vindo; muitas vezes, de :ra
ra da localidade) • Agora, porem, :ro1 

·-

As intenções são !lS melhores po.s- · 
siVeis. os componentes do nucleo 
considerável de homens competentes e 
devotados que existem ·dentro da As· 
sembléia. estão ansiosos por assegu
rar estabilidade às suas fórmula.s 
p:recliletas de organzaçã.o po!ltlca. e 
administrativa. O tempo é," porém, 
escasso demais para que se to:rne 
bem visivel, nos debates, qual a so
lução mais conveniente em. cada pro.. 
blema. · 

.\inda. há. oportunidade para · q]1e 
os partidOs politlcos se . UZUlm. com 
o intuito de dotar o pais de uma 
constitUição s.!ntética que permita. ;, . 
d·esenvolviraento, sem. etn:peços, das 
atividades naclonais, sob. o controle 
da lei, e dê margem aos estudOs e 
experimentações. nec~. 

a mesma surpresa. A ComisSã.o da 
Constituição resolveu deiXar subs1st1r 
ccmo única .Pre!eltos. Em dados a
perimentais se · fundou para impedl.r 
o ensa..!o <le outro tórm.uia :no Brasil? 
Cera.tmente não os foi buscar no pais 
em que a escolha indireta se ur.lginou 
pela forma ass!m ~-I4.:__o __ n.ú
mero de cidades que a· adotaram vem 
·sempre aumentan.do. ·' 

2 - Sôbre o preparo do orçamento.· 
o assunto ·tran.scende -a. .setéra J!l

ridica. E' um. probleiii:l. cie método 
que todo ctda.dão deve $11"0Curar re
solver, se quiser ;participar. conulen
"te!:neilte da Vida polit1CS. dO pais. A 
prelimlnar a entrental" é a segulnte: 
pode o ractoe.lnio achar solução para 
os p:roblemas de ~ã.o pol1t1ca 
e .aditl!nisti-ativa, sem. pa.rt1r dos da
dos conére'"...as <la expeclêllc.!a? 

· de um país, ainda não há solução al- · 
gutDa nitidamente Vitoriosa no con
senso . ctos estudiosos do assunto. Na. 
prática, a :tó:rmula usual 6 o preparo 
pelo Ministério da Fazenda, ·ao qU&l 
os. outros lldlnistértas remetam os da-

Nos domfnlOs da biologia, pre]iml
nar análoga receberia, lago uma res-· 
:posta negativa.. Nas· q~tôes soe1a1s, 
em que as Va.riá\'eis são em número 
muito maior, ainda ms.1s pe:empto.rta. 
devetla. ser a. negação. E' Pl"eciSO 
lembrar que P.:"allcis .Bacon jã a pro
feriu bá séCulos, muito justllfiGad0.
mente •. .· li 

Pode:rill.moa Cital' no· a.ntep:ojeto 
de:::ens de dtsposit!voe; que São mais . 
}ll'Õ"Pl"ios a leis ordinl\r1as. o espaço 
nfio nos "Pelmite siil!.o aponta.r algUll.f) 
exemplos. 'Não wamos ed.Vog&.r solll
ções de nossa. predileção. As nossas 
adv~ visam apenas deinOilS
trar o perigo que hâ. e:m. reve.stll' cer
tcs d.ispos;itivos, das Jnstg:nias constl-
tucionaia. · 

. dos pr(Jprt<J~?. Nos Estados U_!lldos -·-:-~-
criou-se, em 1921, o Departamento de 
Ozçamento "B"Ul'eau at Budget''. ES-
te oure as diversM .reparttções e JW
nistros, elabora a· pro:poeta. ot!!a.mf'll,. 
tãri8 e a.submete ao Presidente da 
li.ePúbllcs. .. O objetivo !oi du:plo: :pri
meiro conste: cuve as· diversas repar-

. tições ~ Miil1stros; 1Dstltulr um ór-
gão que, ~:.través de uma obse.""Vaçll.o 
cuidadosa do · :fllllD1cmamento dos ser-
viçOs ;ptblicos tedersis, pudesse _ 
a.Jutz.ar da e!.!Clência. e das I:BCeSSlda-
des c!os m:~ .melhor do que um 
.Mlzllstérlo Já e.specialfMdos camo o 
da. ~da; _segundo da.r nitlds.::nén-
te ao P:-eslàente da Revdbllea a =· 
ponss.biliãade na ·elabaraçAo t1nal da. 
proposta. orçamentâria s ser remet1<1a 
ao ·Congresso. 

Depois· de ma.1s de vmte 6l1!l6 de 
~. o conce1to. do Burea~ ar 

. B1:J._!iget ae tem :finnado ca4& vez Il1rJS, 



-203-

nas opiniões autorizadaS americanas, tra na seara cheia de espinhos, que e 
e a tendência é para lhe ampliar as a dos métodos de promoçã.o dos jul.
funções. O professor Willlam Willou- bes e .dos desembargadc.res. Em todo 
ghby, que aliás multo contribUiu para o campo. da incipi-ente e débil Cl.en
a. reorganização operada em 1821, pre.. eis. da administração, o assunto da. 
feria ao B)ll"eau um. Departam-ento promoÇão dos servidores públicos é um. 
qeral de .Administração, que acumu- dos mais controverttdos. Para resol-

. lasse outras :tliDçoes além da orça- vê-lo necessita;_se de mais expetiên-
mentária. cias e mais obsedmções em todos os 

A nossa ConstitUição de 1891 sàbia.- povos. Em rela.ção a jui7.es, o proble
mente não Penetrou na seára da or- ma ainda é' mais mel.1ridroso. A co
ganização administratiVa. A de 1934 missão ouviu :pareceres divergentes 

- optou pela c-entl"alização da tarefa dos homens doutos e talentosas que 
organizadora da P.roposta. qrçamelitã.- dela. fazem :parte.' Um. d()l; mais llm>
ria. do Mlnistério da Fazenda, o qua.l tres deles confessou as. suas pérple,..' 
a submeteria ao .PreSidente da !Repu- x!dades. Mas não só êle como os ou
blicà. A carta outorgada de 1937 pre- . tros membros da. Comlssãio tiveram . 

· feriu a soluçil.o defendida pelo pro!es- que votar e oPtá.r entre as várias !ór· 
sor americano; a da criação de um De. mulas apresentadas para· não falar 
partamento Gtlra.l de Administração. das que não o t:oram, cujo valor n00 
A :subcomissão .Incumbida recente- se pode W>...s:Prezarl . Porque? :E'Ol' 
mente de estudar o assunto excluiu que o pram marcado para a. Com1S- · 

· mte=ediários entre os diversos ml- são era fatal e ela haVia. a.ssunudo 
nistros e o Pl'esidente da Repúl:>lica.. A mesma o oomprollli&so de legtsJa.r sO~ -
Co.m!Ssão que tinha umlt bela o.portu- P..-e o assunto. · 
nidede para. ~leitear a -entrega do as- Sôbre a ..eleiçãã.cl ou não dos 3U1zes 
sunto à decisão da experlênct&, atra- de. paz, houve declarações. divergentes, 
~ de leis ~as. desprezou-a mas não houve proprtarilente diScus~ 
achando conveniente voltar a ~34 e são, porque nã.o se a.wesentarazn ar-
atril:>uir e função ao MinlStéri.o da gumentos pr-ó ou eontm. A oom1ssa.o 
l"azenda. ·Se .o plellârio· aprovar o porém, dec1diu-se :pela. eleição. rsto 
cili;positivo, os nossos legisladores da- · resulta em entress;r :funçOes de l!S.tu.-

. rão um exempllo di resolução de :Pro- . reza judlciciá'ria a quem é escolll1do 
blemas si!mlnl;;!;rativos por Dli!iÕ de · por cr.itétlo partidário. Pode ser, não 
dogmas eonstttueona!s. obsta.n.te, que esta seja a. me~· so-

3 - A Comisão ~ dtvl<Uu mUito a lução, ma.!; porque vedar BOs Estados 
reSpeiot do número dos tr1bunals te- a. ela adversoo U!lla ciemonstração em 
derals de recu."'SSS. A pr.lncfp!o, otto ·outro sentido? 
mem~as votaram por um trnmnal m 
treze por doiS, oito por trZs. Eln se
gunds, votação, a questão ftoou re<lu
Zida à pref'erênda. entl"e dois ou três 
tribtlllals. Era natu.'"al que 08 oito par
tidáriOS de um se 'lllllssem aos treze 
part1dâr.!os de dois. CDln surp:re.sa 
veio o restlltado: 15 membros em 
!ave:- de três tribunais, 14 em favor de 
dois. Ma.s a Oomlssl!.o toi lllei:I. e n
:ou até a.s .:idades em que devem ser 
loca.U:ades os tribUnais: . :Rectle, SI).O 
Paulo e Dlstrtto Federal. E tiXOU tam.. 
bém em seis o número dos seus mem
bros. 

4 - Entrando a Ieglsls.r almndan· 
tem~te SO!n'e a organ!za.ÇI!.o da lus
tlça nos Estadlls, o. antepro!:lto pene. 

:Poderíamos . continuar citando 1n'll
meros exemplos do espirito extre:ru!.
menté analltico do antep:-ojeto. l!:' 
tempo, po..'"ém, de lançarmos wn râ
pido olhar sôb!e as <lri~ d<l movt
mento consittucfonal da nossa é!>QCa. 

"C'm das !ll.boratórios politices maiS 
s:tama dos no Illll:ldo é a. Grã-Ereta~ 
nba. Concorre para. !Sto a enixlstên· 
ela· de uma. constitUiçl!.o cOdificada. 
A constituição britânica é composta. 
coi!lo todos tabem, de atgumsa. 1~ or. 

· dinárJas, de sJg1ms arestos jlldldá.rios 
e e.té 4econvenções não escritas, n.. 
cando toàos aets, arestas e COllven- · 
ções) , sujeitos ê. vonta.OO suprema «o 
Parla.mento. o que lhe d!l esta.btlicl&>o 
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. de constitucional é a consentimento 
civico vigilante, e nent;um Parlamen
to ousaria modlfl.câ.-los, na. sua. parte 
essencial, I\3 queprotege. os_ direito:> in-

~ dlVlduaiS e políticos co:llllderados sa
gradas pela opinião. 

Ninguém dirá. que, assiro. prlvada de 
uma orientação r.!gld!J, traçada por 
ums. bússola. em uma carta. constl-

. tuc!onal, a .nau britântca. .stga ào ·Jéo do 
vento. :Mesmo em assuntos !ora · da 
órbita de uma constituição, o proces. 
so legislativo· é lá tão cauteloso qllli.o 
democtátlco. Sempre que se trata. de 
projetos da iel. de uma. ce:rta lJ:ll.por. 
tã.ncla. ptoveniente5 do El:eeu?vo, an· · · 
tes mesmo da. remessa. ao Parla
mento da mensagem precursóra, · .la 
comissões rég!a.s ou m1n1Sterla.l.s .1'1-

. zeram l.nquérltos sôbre o problema 
e o5 publica.razn, ;lá associações e con. 
gressos de eSi)ecia.llsta.s se pronuncta
ram. A mensagem do goVérno, o clUt· 
mado "White Paper'', é U!lla espécie 
de anteprojeto em que se expõem os . 
"COntos .e~ciais da \eg1~1\.o em "Vlll 
tá., de acOrdo com a opiniãO onc1a.1. 
·o seú obJetivo é tatear a opln!ào pú· 
blica. Sôbre ela :reabrem de novo lar
gos debates delltl'o e . !ora tlas duas 
casas do Parlamento. As vezes s~ 

passa mais de W:n àno atá que seja 
apres~ntado o projeto pro:PI'lamente 
Glto, o q'Qa! terá de seguir os tt-am!
tes regimentaiS até · se tran.sro~ 

em lei. Assii!l ~onteeeu e com .o pro
jeto ainda maiS recente sobre a sa.'Cl-
de públlca. · 

:Não foi o ~elbplo l:a'itâilico segui~ 
da pelos Qutrós povos. Ins•!nt1vamen~ 

--te ta.lve:z:, éles compreenderam que, 
_ não POSSUindo a mesma centena.na 

educação poll:ttca, devei1anl proteger 
as ca.rw::terlsticas dem.~~ e\1-
sellclais c:ontra os impulsos anebata
dos da opin1ão. Para Isto o proces. 
30 adóta<lo pelos EstadOs 'Onidos, e 
. depols, pe]s.s nações que se iam liber
tando dos !'eg!ID.es absolutoS, !01 o 
da elabo:ração de uma cart!l. constitu
cional, CUja revlsã.o depen!i:l. de um 
estágjo Illals cOlõlplexo <lo que o da 
ta.re!a legislati\'a oz:dlnária. 
. &-ta !<li a tendêncla. gera.! até a 

constituição de Weima.r, que l.nic10\1 a 
era das cart6.s analitic:as, Lastml&vel-

mente miits.das em outros pe.!ses • 
cumpre notar que o pertócl.~ netre· 
as duas guerras mundiais :!oi uma. 
das é?o<:e.S em que maiS se turvou o 
pensamento politico, devido às duas 
grandes ameaças no horiZOnte; de UD1 
lado, a dos excessos co!llun1.:>tas; de 
outra, a da reação fasciSta. Acresça~ 
se a de!iclente educação democrática. 
ão pÕvo ~lemão, e o seu atordoamen~ 
to diante da derrota, e talvez ai se 
encontre 'uma explicaçãO pare. o fneO
meno. de We!ma!'. 

IV 

E' de Jaméntar que a5 !ases de ela
bórac;ã.o constitucional co!nc!dam eD1 
muitos países com periOdos post.re~ 

volu.cionários, em que a agitação do6 
espirltos nã.o permite UIIla ~- se
rena.- dos problemas nacio_na.ls. EIIl 
tais épocas, ma.!s do que . eD:r-qUIIlS" 
quer o11tra.s, seria desejável restrlngir · 
o texto-constitucional a uma garantia. 
dós prl.ncipios const1tuc1o;na1s bê.slcOS 
a !1.m de ta::er a nação reentrar rãp1• 
drunente na. ordem jurid!CS. A 1Sso se 
seguiriam orgânicas det.ll:úndo as atri
buições dos diversos poãeres e ~s dl
versas juriSdi~. _go'VernamentalS. 
Prevenindo uma. poss1vel dem<l!-'a na - ,_ 
elaboração· ciessa5 !eis, a.s d1$poslçõe8 _ 
transltôri~ -da constitulção estatul· 
riam w:n regilnen proVisório. 

Qua1s s!í.o as caracter'..st!.cas demo. 
crâ.tica.s essenCialS a serem proclama• 
das numa con.>tituição? Uma inega
velmente é que se viva sob o lmpêrlo 
das Zefs e q11e P.ssas lels seJam elabO- . 
:raõ.as, à. luz de am);lla e liVre discus
são pelos representantes do· povo. A 
s~ã. é que se reno'Ve, per!O<tica.
mente a che!ia do Poder Execut1vo, 
ou por meio de esco1ha. 1elta -pelos 
referidos representantes, <lU pOr meto 
de eleiçã.o (ii.~t&. A terceira. é que se 
consagre o dever d~ Estado de pre
se:rvar ·cerws direitos hU!llanos es
senciais, tais ccmo o de liberdade de 
oPinião, de CUlto, de locom()Çào, a m.. 
violabillda.t!e do domlc1l1o e _da . cor-

. respondêncla, o direito de . reun1ão e 
ds associaç!i.O. a. igualdade perante a 
lei, o direito de propriedade <todos 
sUjeitos às restrit;OOs, ora ex:pressas na. 
ee..."";.a ecnstituctm~a1, on em- 11lis ar-
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dÍná.rlas). :M:oderna.men.te. vai sendo 
recOilhec1ds. a. nec~ d.o Estado 
cantr1:bu1r, na me<Uda. dÓS seus recur- · 
sos, Para assegurar a. todos o dlre1to 
à. ed~ção. & saúde. ao trabalho, ao 
conto:tto. · 

Reconheçamos que 2100 é a. illserção 
desse3 direitos na carta constitud.o.. 

· rial que despertarã. no Pais a CODSC1-
êll.Cia. dos mesmo.s. se a. Vitórta coDB-

- titucionàl não signiricar o a.to clllmi
n.anté de uma. forte e <!ecidi<la cor
rente d&. .~. :raciJm.ente sera. 
~mulada. na. prá.tica.. Asslm, ;pode 
acontecer· que uma. mesma. Assemb!éía. 
proclame o diret<".o de todos à educa.- -
ção e depois passe a. votar verbas ·m1-
:li!na.s para. e.stimulsr o ensino no 
. pais. Pior a.tnds é entt'ar em deta.ll:le 
e dispor, nlmia carta. CODSt.ituclona.J, 
p_"'OD.Ulga;da. em setembro, que dez POr 
cento das rendas !edemJ& serão reser
vados . anualmente para educa.ção, e, 

- em novembro ou dezeznbrO, .vota.t' 
muito menos. 

v 
·Há quem tenrus. proctsmsdo a. cons

tituiÇão americana. como um dos mo
numentos da 'sa.bedol'ia. bum!!.Da, A 
cana de Fill!.üélf1a. n!l.o pode, porém, 
manopoli:zar tôda. a. sua glória.. A de
_cl.aração ·de <Ureitos, 1nserta. dois anos 
ms.is tar<ie a. ~uio de emenda., cons
ti~ talvez a. sua -parte !mperecivel. 
,Deve o ;:>ovc americano ~ ~eU.:: 
. Ol;!ti W:BOLEI:I~O.uf ~b 90~ !10'8 Of~ 
:ra.ti!icar aquela. carta. se :nllõ recebe.S
se:n- a. gsrantia. de que a. emenda. lhe 

. seria scre.s:entada.. 
Na. parte que se :-etere à diVisão de 

poderes, às sua.s a.tr1bti1Çl!es e proces
so de Cll'ga.niza.ção, houve minüc1ss 
que. os Pa.1s da. Constituição, se "'emas
sem ho.1t!, repudiariam certa.I:lente. A 

-ratmcs.ção de nomeações pelo Bens-
do ~ hoje considerada. ccmto uma. ano-

, l!la.lia. no processo de seleção dos oor
vidores públlcos de alta. categorta. A 
elei~ i:ldireta. · do Presidente da 
Repü.blica., tal como !ol. promulgada, 
!a.!hou em seus · motivos, e mUito~ 

a.cba.m que foi melhor ter !a.lhacfo •• 

..._,_ 

~da~tnb'UM 
~ U.niã.o. Qail :sst&c!cs. e. dos. saenas 
loca!s... Nac:la ~ B6bre a ~ 
zação poU.tica ou ~u..a · elOS 
Esta.da; e daS loca.l!dMea DetelD:nl-

- nau a;penas ~ue Q go1!êrno naefm!s 1 
garantiria a. ca.da. Estad.o "uma. forma. 
rePllbll=a. de govêrrut". NAo · pj:'eS
cresveu a. orga.nizll..,."ão J:urildhta, nem 
mesmo na. esfera. :!Cdeml. dt?Jendo 
apene-s que o poder jllll1c1âr1o •sera. 
investido em uma corte Suprellla e 
nas côrtes illfe...--tores que a .Con8res
so de temP<>s a tem-pos ordc:!.e e: es
tabeleça.". poqe ser consiàe~ :po.IS 
um dos melhores tipos de ccms:t1tu!.
ções sintéticas exper.lmenta<!ae no 
mundo • 

VI 

Oncté & constitui~ ame:fe!l.na ~
ma tainbél:à. um exempJ.o. mem0iià11Cl 6 
no modo por que estabeleceu. a :cor
IDA f-ederativa. do gQI!'êl:rio. A·~ de 
Fila.del!ia. restt'ingiu · a.n :fun~ ·do 
Collgresso federal ~ · sõme:nte ~ 
relações intern.acions.ill e a cenas as· 
mmtos :ml.Utares e fil:l.ance!lO&. Veio, 
dois anos depois," .a. ell1eDda. n.~ 11}, e 
declarou que os podet-es nAo · d~a.
dos ao go~ n.aclcmal pela omnst1· 
tmção ou não prcil31c!of; ;;Mir ela aos 
Estados, íica.vam· reservados a. êstes 
fesl:.oâctivamenta, ou ao povQ. E .seavs, 
e.ss.1m, definitivamente construido o 

.8l'ClS.bOUço federativo. · . . 
:r.a o."Clem ele iC!éia.S q~ -vem sendo 

clete:uiida. a.qu1. pode:-se-19. . ~tra.r 
czue a solução mais Sábia teria. sldo 
deixa.:- a ~ da competen• 
cl!'. Jurisprudenc'.a.l a uma. lei· o.-ogànl.· 
ca. A federação nãO 6, de !at:;.· um 
processo estático, e sim evolutivo. Nos 
teznpos modernos, politl.cos e_m!nentes 
têzn lamentado nos Estados UllldOS 
que o Congresso não po~ leg1al.ar 
s6bre certos problemas do trs.ba.lho e 
ae 0utra.s condições econ0m1cas. A 
suprema COrte tem declarado _1:il.CO:ns.. 
titucionais ~s leis nesse senitc!o. 

Mas a. carta de FUa.del!ia. provou 
sua. sabedoria. a.o con!lar várloo as- · 
suntas à dec1sii.o da. exper1enca.1. NI!.O 
entrou no terreno da. d.l.s<:rim1Ilação 

Mns o assunto é realmente de uma. 
complexidade extreiDA. Em ccintrapo
sição ao ponto de vista. a.c!ma ~ 
to, há muitos que consideram ser a. 
federa.çAo, num pais extenso comô os 
Estados Unidos, um pirilC!pio demo
~tieo essencial. NAo é ik:ito 1mpcr 
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uma. leg!alSção Ullifonne a. condiÇÕeS 
muito diVel'!>aS. Além disto, aérec:u ... 
ta.m. que foi a. libe:'d!!de Cios Estados 
para se orga.n1zar e se s.dminiStra.r 
que .favoreceu, unida. à. tradição de au
tonomia local. o surto ime:cso de pro
gr~ · no pais. Criou-se assim, den
tro das fronteiras da pát:ria, uma por
ção <!e labortórios . l)Oliticos, nos 
quais uns aproveitam dos outros tan
to a experiência. dos êrros como a dos 
êxitos. Para. os que assim a~
trun,, teria sido unu:. medida. t>em 
insp.lrada. o estabelecim1mto . de bar. 
reil'l!s constitucionais à& tenta.tivss ~ 

• reduzir os poderes d08 Estados. 

mais poderes le&1sls.t1vos do que os 
Estadas brasüeiros. E' oportuno lem. 
bra.r que, no pais do mundo no qual 

· a educação pública.· se acha. mais dls
sem!narla Csôbre a. Rússia. é d1:!1c1l 
apurar a verdade, · deVido a.o !sola
mento a· que foi re<!u;ic:!a. nos últim.oo 
tempos pelo seu govê."'lo) , o congres
so federal em matéria educativa. ro 
legisla para conceder au:dlios ttna.n
ceiros. 

Também na. Al<!'Ilanha a.ntes de :W
tler e na Inglaterra, a. autoÍlomia. lo
cal foi sempre real em quase-todos 011 
!ISSuntos de peculiar interésse, e na
da. é . de xna.ls peeuUar mteresse a. 
uma Iocalida.de do que a. educação c:i.os. 

·VII seus habitantes. Nos Estados Umd.os, 
Seja., porem, 0 ·a.rea.bouço federativo ·como outrora na federação germânl"' 

estabelecido numa carta. const1tucio- ca, os Estados conservam os poderes 
na.l, seja. construido numa. ou· mais de supervisão que na Ingl9.tezm são 
leis orgànlcas, o que é cerot é ser exerci.dos pelo govêr.10 nactonal... -
êle wna. Il!:leesslds.de implacãvel nos Citemos mais ~_l!lftctos qUD 
paf.ses da extensão territorial do Bra· nos parecem. adVir da competência. le-
s!l e llos Esta.dos Unidos. Entre nOs, gisla.tiva exclusiva da União Quem 
porem, a co::rente. centrla.1zadors; der_ teve opo~~e de vtsita.r no !n-
rotac!s. -lll!. Constituição de 1891; t;c).:. terior do·. nas5o pa1s os ·cs.rtórios do 
mau a sua desforra sorrateira nas ~ · registro ciVil sabe como têm sido :ra
tica.s polltlea.s do pa.fa. Na& emendas lhas as leis federa.ls SObre o a.ssunw. 
de 1826 aics.nçou as sUa.s pr1l::le1ras vi- . Uma- unl!ormidade férres imposs!blJl
tó:I:'IM legais,· expressas no novo texto \a . a experimentação de métodos d1- '. 
do arl. 6.0 ··'e na. concessão ao eon. 'VerSOs de orga.n!zação de ~ços. · 
gresso do pOder excZUSitlO de legislar A leitura. também <lo 'nosso Có~Ugo~ 
sôbre o tra.bs.lho e SObre licenças .. e de Menores mostra. como êle se 1ns- · 
apasentadortas. Na COnstitUiplío <b · pira nas condições existentes llBIII 
193oe. a eafers. leg!alativa fed~ :ro1 · grandes cidsdes, enquanto a IX>P.Uia
tmenll."mente ampliada. Entretanto, ç!i.o c!o Ps.ls é ilredomlna.ntemente ru
co;n~ uma. ~em. algo nostâl.- · rs!: 
gela, ao pr!ncfp!o fec1er&ttvo, tUn pa... Estudando recentemente Q probla
rãgrs.to determmou que não fOsse e:- ma. deadoç!i.o ds.sc:.1.ança.a, ficamos lln.. 
cluf.da a. competência. cumulativa dos pressionadas com o anacronismo das 
Estcdoa em. l2g'..slar sOb.."'e ce.-tos as- disposições do nosso Código C1VU a 
suntos nele espec!f1cados. O !Ultepro_ :respeito. Nas Estados · un1dos, o: 
Jeto atual suprime essa. competencts. Estados mais adia.ntsdos puderr..IIi ex
Cl:llluatiVS.. Torna-se, . pais, contmd!.- ~eta.r novas idéias e novos pro. 
tó:io diZer no ar1:. 1.0, que a Naç!U> cessos, que ml!.ito contr!l.ra.m pa:a 
Brss1leira é constituida. por uma dar ao· instituto a. fl.nallda.de prempua 
:federação. · de proteger as crianças. sem 1r e. 

Nllo contente emesta.tutr qUe à extrema. clescentrallzação americân:;, 
- NeçAG compete Ieg!s!ar · privat1vam!lll.- é certo que seria. ntn ao Pa.ls atr1bu.tr 
te aOb!e as dretr!zes da. educaç!i.o, o aos nossos Esta.dos uma. com~ 
s.nteprojeto leh contere também, a suplementar neste e em multas ou
competên.cta. exclusiva para legislar · tros Pl'<>blemss. 
SObre ensino secundfi.I'1o e ~r. Não M necessidade de oferecer co
Os CO!lSelhos õ,e educa.çoo de l.nmne- mentários à competência. exclusiva 
t'IIG cidades am;rtcs.nas te!'!i.o, ass1ln, da União em assuntos sdmfnfstrat1-



vos que ãeve.;run estimuiar a 'n1cta 
ti~ regional e local, tais como o 43. 
o...-ganizaçã.o da defesa perma.IleD.te 
contra. a seca no noldeste, e contra. 

· 8s inundações em todo o PaiS. Deve 
ter ha.Vico mn la:PSc de redação. 

CcmcZu.:;ão 

Nas quest,ões análogas às que re
fer'..mas no CQ!Ilêço dêste estudo, iSto 
é, nas em. que não e:x1ste a!nds. uma. 
base experimental suficiente, a me
lhor solução é, sem dúVida, ccnnã
la.s a leis ordinii.rias. Reoonheçaxnos, 
também, que o grande . problema da 
federação 1!18 acha. netre nós no !Dlle
mo estáBio. o Bell concelto turYou
.sese nos esp1rltog pelo antagonismo 
entre a letn\ da Constitulçilo da ls:ll 
e a prãttc:a governamental. AsSlm, 

' 
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não é lícito optar agor sõmente ent..--e 
duas soluções extremas: a da. Consti
tuição amer.!cana que reserve. quase 
todOõ os poderes aos Estados; e a do 
anteprojeto, que s.trtbue quase todos 
os poderes à. União. Não seria., pois, 
mais conveniente deixar o problema 
da. competência jur1sdl.clonru a. leis 
orgânicas sôbre educação, saúde, tra.- . 
balho, justiça, etc., set&belecendo-se 
um regime · provtsóno nas dlsposl.ções 
transitõr!as. da Constituição? 

Assim, cada a.."S~m.to básico 1rla, 
mais tarde, concentrar sObre s1 a; 
â.tenção nacional. Os a.tOõ legislati
VOs serla.m elaborados em um ambi
ente muito mais propicio à. formaçãe 
c!e correntes de oplnião. E tornar-se
-le. ms1s !âcll retifica:- posterormente. 
os erroe cometidos. 

\ 



76 .... Sessão-, em 4 de Junho_ de 1946 
Presidência do Senhor Mew Vtar.e, Prestaente 

As 14 horas com~ersm. os Se
mbDres.: · 

Acre:· 
Bugo CSmelro. 

Amazonas: 

Valdemar Pedrosa.; 
Leopoldo Peres. 
Pereira. da. ~:?ilva.. 

Pará: 

Iame!ra. Bittencourt. 
Nélson Parijós. 
João Botelho. 
Moura. Carvalho. 

Pereira. Júnior. 
Crepori Franco. 
José Neivs.. 
Afonso Matos. 

Pia.ui: 

Renalt Leite. 
Areia. Leão. 
Sigefredo Pach~ó. 

Ceará: 

:AJ.melda. Monte. 
Osvaldo Studa.rt. 

·Raul BarbOsa.. 

Rio Grande do Norte: 

Dioclécio Duarte. 
José V areia.. 
Va.lfredo Gurgel. 

Pa.raiba.: 

Jandui Ca...'"D.elrO. 
José Joflli. 

Pernambuco. 
Etelvino L1ns. 
Ago.memncn Maflalhães. 
Gerelno Pontea. 
03eo.: co.:ne!.:o. 
Osvv.1:2o Lima. 
'011stlea t.IIIB. 
Ferreira. Lima., 

Alo.goGS: 

Tclxel., do V~onceloa. 
Modelroa Neto. · 
Lauro Montonesro. 
Afomso de Carvalho.. . . __ _ ___ ._ 

Sergipe: 

Orneo Co.:de&o. 
Bnhin: 

Lauro de :Freitas. 
Altnmlrando Requlão_. 

Esplrlto santo. 

:Scnrlque de Novais. 
E>.:rleo S~:olc:J. 

ruo do Je.ne!ro: 

Carlc.5 Pinto. 
Amo.:nl PeiXoto. 
Po.ulo Fernaru1es. 
Aellrclo TOrres, 
M!gue! Couto, 

Mlnnn Oe:a.ls: 
Lovlndo Coelho. 
Melo Vllln:l. 
Bcnocmo Va.lado.rcs. 
Inr~~t~l Pinheiro. 
WelltnaLon Brandão. 
AUtfUlltO VlllillG. 
Gustavo Oo.panema. 
Celso Mllolu!.do. 
Alfredo BA. 



São Paulo: 

N oveli Jtínlor. 
Honório Montelro. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Diógenes Magalhães. 
João D'Abreu. 
Calado Godó1. 
Galeno Paranbos. 
Gu!lherme Xs.V1er. 

Per&.;lâ: 

Roberto C:l5sser. 
Fernando Flores. 
Lauro Lopes • 
.A..'"IUI11s Atafde. 

Santa Cata.rtna: 

Otacfiio Costa. 
Orlando ·Brasil. 
Rogério Vieira.. 

Rio Grande do Sul: 

Adroaldo Costa. 
Elói Rocha. 
Teodom!ro Fonseca.. • 
Dama.so Rocha. 
Daniel Faraco. 
Antero Leiva.s. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Glicério Alves. 
Mércto Tel:eira. 
HerofUo Aza.mbuja. 
Ba.yard Lima. 

limão Democrática Nacfcmt.~l 

.Amazonas: 

Severiano Nimes. 

Maranhão: 

Alarico Pach~o. 
Antenor Bogéa. 

Pia.ui: . 

Matl.as Olimp1o. 
José Cândido. 
Antônio Correia. 

-Adelnla.r Rocha. 

Cearã: 
Plfnio ·Pompeu. 
Fernandes Tê.vora. 
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Paulo Sara.sate. 
Gentil Barreira. 
Ben1 carvalho. 
Egberto R.oclr:igues. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampáio. 
Alencar Araripe. · 

Rio Grande do Norte: 

José Augusto. 
~uisio Alves. 

Paraíba: 

Adalberto Ribeiro. 
Verginaud Wanderley. 
Plinlo Lemos. 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Alagoas: 
Freitas · cavalcanti. 
Má.r!o Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: , 

Válter Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 

Aloisio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
OtáVio Mangabeira •. 
Ma)luel Novais. 
Rá!ael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Alberico Fraga. 
·Rui Santcc. 

Espirito Santo: 

Lu!s Cláudio .. , 

Distrito Federal: 

Ba.nillton Nogueira. 
Hermes Lima.. 
Jurandlr Pires. 

Rio de Janeiro: 

Prado Kelly. 
Româo Jú:l.l.cr. 
Soares F' .lho. 

:Minas -aera.1s: 
José Bonifácio. 
:Magalhães Pinto. 
Licurgo Leite-



Slí.o Paulo: 

Paulo Noguet.-a. 
Plfn!o Barreto. 
Toledo P!za. 
Aureliano ·Leite. 

Goiás: 

Jales Machado. 

Mato Grosso: 

João Vllasboas. 
Dolor de Aiidrade. 
Agricola de Barros. 

Santa Catarina: 

Tomâs Fontes. 

ruo Grande do Sul; 

Flores da Ctmha. 
Osório TUiuti. 

Partido 7'rebalhfsta Bras!Ieiro 

Amazonas: 
Leopoldo Nevt;!S. 

Dlstrito Federal: 

Benjamin Fara.h. 
Segadas V!Sna. 
Baeta Neves. 

llofinas Gerais: 

Ler1 santos. 
Ezequiel Mendes. 

&o Paulo: 

Ped.roso Jlln1or. 

. ruo Grande do Sill: 

Ari;ur Flscher. 

' 

·Partido ComWUstG âo Brasil 

Pernambuco: 

Aiost1nho O!J.vetra. 
. -

Bahia: 

Carlos Ma.r' .. gb.ela. 

Distritp Federal: ... 
João Ama?.onas: 
Mauricio Grabo1s. 
Batista Neto. 

Rio de Janetro: 
Alcides Sabença. 

-2~;..... 

Partf4oR~ 

Maranhão: 

L!uo !l[a.chad.o. 

Pernambuco: 

SOusa Leão •.. 

Sergipe: 

Amando Fontes. 
Minas . Gerais: 

Daniel Carvalho. 
..ertur Bernardes. 

Paraná: 

!d:Ullhoz da Rocha: 

. Part<.Ao Popular Sil&4tcalistll 

Bahla: 

'l'eódulo Albuquerque. 

Partido Bepublica110 Progressista 

Blo Grande do Norte: 

Café~~· 

. ----• Partido Libertador 

:ato Grande do SUl: · 

P.a.Ul P1la.. 

O SR. PRESIDENTE' - .Acllando
re pl'e.Sentes 162 ·Senhores Roepresen
~ntes, declaro aberta. a sessão. 

Passa-se à. leitura da ata d& sessão 
anter..or. 

o Sr. Lauro Lopes. (2.0 Secretárlol · 
procede à leitur& da atlf. .. 

- O SR. PRESlDENTE ....:. Em dis-
cussão a ata.. · 

O SR. PRESIDENTE - Não han
do quem p.."Ça a palavra sObr:. a a. ta, 
encen-o a sua discussão e Tou subme
tê-la a votos. <Pausa.> 

E..otá aprovada. 
Passa-se à leitura do expediente. 

O SR. LAURO MONTENEGRO 
(3.0 Secrettr.ric, sennndo como 1.•) 
procede à leitura do seguinte · 

EXPEDIENTE . 
Ojfci.o: 

Do Sr. Ministro da.. Fazenda, refe
rente ao Requerimento n.• 1-17, de 
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1946; de autoria do Deputado Carlos 
Pinto. - Intettrzào. 

Abaí.:z:o-assinados: 

De Eurico Andrad.e e vários outros 
sôbre ocorrências no dia. primeiro de 
.maio do corrente sno. - Inteirado. 

P.Al!ECER Ii.O 8, IlC: 1946 
Ccmceàe licença, por 60 dias, ao 

Deputado pelo Estado da Paraíba, 
Senhor Argemíro de FigueiredD. 

o Sr. &gemlro de Figueiredo, De
. putado pelo Estado da. Pa.ra.iba., alega 

precl.s!!X de sessenta dias C60) de -li
Qmça e solicita. a necessárts permissão 

. à Assembl.éis Constituinte. A Comissão 
de Policia nada tem s opor e, ss.mn. 
opina. pelo deferimento, de acôrdo com 
a letrs. a do artigo 17 do Regimento 
Interno. 

En. 4 de junho de 1946. - Melo 
Vú:nc., Presidente. :::::- Georgino. Aveli
no, 1.0 Secretário. - Lauro Lopes, :to 
Secretário. - Lauro Montenegro, 3.0 

Secretário. - Hugo Carneiro, 4.0 Se
cretário. 

i!EQt7Ell!lla:N'l'O lf.o 210, DE 1948 
! 

Solicito. infOT'1'fiiZI1{ie8 do Poder 
~tiro Sôbre - 0$ ·moti'DOS QUe 
têm obrigCUlo os /U11Cion6.rf.os Ci11Í8 
da Illu% de Fernani/.o de Noron1z.e 
a permanecer Indefinidamente nos 

. 8eu8 postos, quando lke3 é·estahe
. lecfào :r.m. ·prazo de 2 anos ap!l1ULS. 

Requeremos, de acOrdo com o art. 61, 
p&rágmfo 5.0 , do Regimento Interi:lo 
seja . solicitado ao Poder Exec-utivo •. 
através do M1nlstér!o da. Justiça. in-
!~: . . 

Porque não se revesa.m atualmente 
ilS !unc!onárfos civfs de Fernando de 
Noronha., obrigados a servir tnde!lni
c:Is.mente nessa. Dhs, 'sob pena de per
derem o emprego, apesar cio tempo de 
serviço prestado, - quando antes per
maneciam na. mesma a.:Penas durante 

· o prazo· de 2 anos. 
Sala da.s Sessões, 4 de junho de 1946. 

- Carlos Preste:;. - Gregário Bezm-a. 
- Mcr.W.cio C-rabofs. - Bat'.sta. Nero. 
- ca:res de Brito. -.Agostinho ou-
oeira. -AleMo CoutinJ:.o. - Trijino. 
Corr~. - José Óriaptm. 

REQ'tlElliiaNro lf.0 211, DE 1946 
Solicita infcrrmações do POder 

Executivo sõbre os motit108 por 
que foram. transjeridl>s os traba
uuurores do Seroó.JJO de SuW~
cia ãa 10.• Regiã.o Milttar do Q=
dro de Extranumerários para o 
àe .Renda do Estabelecimento, e 
do Ipase pare. o Iap. 

Considerando que os tra.ba.lha.dore 
do Serviço de Subslst(lnc!a da 10.• Re
gião Mill:ta.r percebiam o pagamento 
em fOlha de Funcionários Extra-nu
merários; 
~der.ando que os descontos de 

pensões e aposenta :!oriaG desses tra
balhadores eram efetuados pelo I. P . 
A. s. E., con!!rm.arido assim a sr
tusção de Servidores do Estado que 
os mesmos desfrute.vsm; 

Considerando que o Govêrno, reco
nhecendo o extraordinário oomento 
do custo de vida, decretou a. elevação 
do sa.lá.rio do !unckmal!smo p1lblioo; 

Considerando que o então ·Diretor 
do Serviço de Subsistência da. lQ.• Re
g!ilo Milltar, Tenente Coronel Afon
so Pinto Magalhães, sob a alega~ de 
que era abstirdo um operário glllllhar 
1. 000 cruzeiros, transferiu os re!eridos 
trabalbadores do Quadro de Funcio
nários para. o de Rendâ. do Estabele
cimento por onde eles pa.ssa.ram a. ser 

· pagos., sendo, em conseqüência disso, 
troosteridos do IPASE para o IAP; . 

Considerando que êsse ato de cla
morosa. injustiça, que contra.rla. uma 
decisão do GOvêmo prejucllcou a. si
tuação desses tr!llbalba.dores porquan
to, além de não gozarem !Y.>s benefi
cios concedidos pelo decreto que au
torizou o aumento de salários para. os 

-funcionárioS públicos, perderam tam-
bém o ·salário--família que anterior
mente lhes. em pago; 

Requerel:lloo que, de acllrdo com o 
art. 61 parágrafo 5.0 do Regimento 
Interr.o. Séja. solici·ta.do ao Poder Exe
cutivo. por intermédio do Mln.lstér:!o 
da. Guerra, ln!orma.r: · 

1.o - Porque rs.z§.o os trabalhado
res do Serviço de Subsistência da. 10.• 
Região Militar foram. trs.ns!eri&ls do 
Q".Iadro de extra.nume...-ãrios par& o de 
Renda. do Estabelecimento, ficando os 
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mesl!!ll!$ prejudicados em face do de
cretG ·de aUinento de salã.nos autori
zado pelo c-ovêrno. 

2.~> - po~e motivo ·os mesmos tra
. ~ foram transferidas do I. 
P. 2L S. E. para. o I. A. P ., deixan
do a&se mo®, de serem benefiCia
dos pelo sa.!ãrlo-fa.Illilla -que anterior
mente lhes era cóncedido. 
. ss.JÃ das Sessões, 4 de junho diJ 
19~. - Lu.fZ Carlos Prestes. - João 
Amazonas. - CarlOs Mtzri.ghelc.. -
Alcides Sàbent;a.. - Aleeão Coutinho. 
- Agostinho Oliveira. - Gregorio 
Bezerra. - Bt:tista Neto. - Maur!
cio 'G1'cWol8. - Caires de Brito. -
José 'Crispim. 

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

Tem .a' palavra o Senhor Coelho Ro
drigueS, ');llim.eiro orador inscrito. · 

O SR. COELHO RODR!G'OES -
Sr. Presidente, Srs. :Representantes: 
·na sessão de ontem tive oportunidade 
de taJa.r duas · vêzes, uma delas du
rante 'a ordem do dia. 

Na. hora -do expediente tratei do 
proj!*o <da Cc>nsttttrlçã.o, ·desde o art. 
L 0 • Detive-me no art. ·4.0. que cogita 
da ~l!miJzação dos portos, assunto 
que ora .prende a a~ção do ilustre 
Mln1s'trO da ·v!aÇão, tanto assim que 
S. Rx.6 'Se encontra nos Estados Uni
dos, -a 'fim de ali obter empréStimo 
para .e.pare!hs.ment.o üõs portas. Dito 
empréStimo, <OC>mo declarei ontem, sur
preende àevems a nação ciente da 
grande ·~antia em cambiais à. di'SPOSi
ção 'do "govt!!rno :Páttio e depositadas 
pelo ESta:do Ni>vo. "Ess2s -ca.mbla.is são 
~v~ :pela ~de emissão de 
papel 'Jiloeâa.. 

Quani!o a mercadoria. era importadA 
pe10 "EStado Novo, as cambiais ficavam 
ca~ e o .Banco do Bra.su tinha. 
de psgsr JE!n ·moeda :nai:!Onal. Da! e. 
ne<"'S'llaide da impressão de -papel
moeda. ·serfs., 'lJQ1'tlmto, agora~ o mo
mente 'de se Tet!l'ar ·ea cL.-ct!la.ção o 
excesso de papel-moeda. quando Te
cetéssemos de volta essas camh!aJs. , 
I~. ~entretanto, ·qwi:!s ·os convê

nios, ~ ~os :cel&rat!os ~= os 
paises ldeteiitOres •dessas catnbiais, sus

. oeti\1'81s 'tle 'impedir ·o ~o de tazer 

' 
jâ <1 resgate de parte dessas emissões, 
de aliviar um pouco a !n!la~o. · 

Tivemos, Sr. Presidente, a not!cla 
desse empréstimo, que surpreendeu o 
país inteU'o, porque, dispondo o Go
vêmo dessas catnbiais no estrangeiro, 
não cabe agora, para a :importação de 
matetinl necessário ao aparelhamento 
dos portos, um empréstimo que VEI.l 
acarretar serviço de juros para quem 
dispõe de dinheiro em depósito no 
exterior. .. 

Ainda há mais outra noticia: o Go
vêrno Brs.sileiro fêz um empréstimo 
de dez milhões de dólares ao Govêrno 
da Finlândia, oaturalmente para fa
cilitar nosso inter~bio comercial 
com aquele país. Os jornais, entre
tanto, in!ormam que o Estado de São 
Paulo vai negociar um empréstúno no 
estrangeiro. 
· Será possível que o Estado de Sã.o 

Paulo não possa receber do Govêmo 
· Federal uma parte das c...:mblais !}'~e 

se acham fora do-pais? ~ a pergunta 
quL formulo e seria de todo o inte
li!sse pe.ra a Nação que os resp::msá.
veis pela nossa . situação tinsnce!ra 

· d~posta cabal, para sabennos 
qual o desfuio ·dessa grande· quantia 
em cambiais-ouro em face do nosSti------:: 
intercâmbio romercial. . 

Voltando aos ·porto:;, acerltuo que a. 
grande despesa de obras ser& satis
feita em moeda na.cioD.al. Da.f julg~ 
que êsse empréstimo do Ministro da 
Viação só em parte sm apll~o na 
aquisição de aparelhamentos, guindas
~ de que preclsàmos. de dragas 
para a lim1>e= dos portos, principal
mente os que estão necessitados de 
urgentes providênci:ls, · e citarei, em 
primeiro lugar, o de :?aranaguá e de 
.Aracaju e, também, a 13sm!. de TU
teia, no delta. do Pamaiba. 
~ dragas que o Govêrno pudesse 

adquirlr no mom.ento 'Viri!\m, positiva
mente, melhorar os p.ortos brasileiros. 
hã muito desprezados. · 
· Trata-se, também, aqui, do n.0 VIII 

do art. 4. o, do regime dos portos e na.: 
vegação de l:abota.gem., de propriedade 
e operados pelo Govêrno l:lrasUelro -e 
outros pelos Estados. Ex:IStem compa
nl:liss t".IJIIcess'')nárias, d&s qus:fs 1::1-
tsrel, em ilt'fmeiro lagar, a Docas de 
Santos e a do ·P&to da. Bahia.. Na. 
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parte de nacionalização, vemos a van
tagem üa uniformidade de ·salário. Po
demos afirmar que a grande dificul
<fude de normalizar os serviços do 
Põrto "de Santos reside na diferença
de sàlãrios que os portuãrios da. Cia. 
Docas de Santos percebem, em com
paração <:om os pagos aos da adminis
tração do pôrto do Rio de Janeiro. 
Essa diferença é que faz com que os 
portUários se movimentem no sentido" 
de conseguir a ·igualdade de salários, 
entre os portos oficialmente operados, 
como· o do Rio de Janeiro, e os de ad
ministração particular da. Cia. Docas 
deSan~. · 

Sr. Presidente, a questão de portos 
é premente, no momento, porque, sem 
os descongestionarmos, sem. conseguir 
que o trabalho respectivo se torne uni
forme e eficiente, não haverá facili
dade ·no transport;) ntarltimo. 

Ail:i:da. no art. 4.0 vemos o n.0 "XV .,.... 
Diretrizes de educação. 

ontem, na hora da Ordem do Dia, 
tive oportunidade de tratar do ensino 
primário e secundário, tendo tocado, 
também, no ensino superior. ·Venho 
repetir, em linhas gel"ais, a mjnha tese. 
Dereridi para o ensino primário a 

· nttl.ior difusão possível em todo o ter
ritório nacional, gratuito, se possivel, 
po!s ·acho que-as despesas ão govêrno 
serão muito - grandes para torná-lo 
o"brigatórío e gratuito. 

Quanto ao ensino secundário, quis 
fazê-io livre até o segundo ano. A 
propósito, vou apresentar emenda, para 
que o ensino secundârio, até o-segundo 
ano, seja nii.ni.strado por professõres 
particulal:'CS, em todo o território na
cional. Desta · manelra., poderemos 
aproveitar grande número de professO
res no intericr do pais, em cidades e 
povoados. que não têm ginásios ofi
ciais ou oficializado.<;, dando._ ensina-

. men~ aos meninos dos munic!pios 
de vida. essencialmente rura!. 

O SI". Lerf Santo:; - Em que tipo_ 
de colégio êsses meninos fariam o prt
meiro ou o segundo ano ginasial? 

O SR.. COELHO RODR.!GUES -O . 
professor de situação pessoal livre se
guirá., Da.turalmente, o programa ofl-
clal. . ' " 

o Sr .. Lm Santos - lllras não seria. 
propriamente uma esco1a primá.'"la. 

O SR: COELHO RODRIGUES -
um curso secundá.rl<> particular. 

O Sr. Leri Santos - Que não resol
veria o problema. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Resolve, para o habitante da roça. 

Quando se matrlculazr no ter<:eiro 
ano, ·ele prestará o. exa.m.e que o ha
bilite à matricUla.. 

O Sr. Lerl. Santos - Fariá. o 1.0 e 
2.0 pa.rticularmente? 

O SR. COELHO RODRIGUES 
Perfeitamente; é o que venho dizen
do. 

O Sr. Lerl. Santos - Sem nenhum 
contrOle oficiill? 

O SR •. COELHO RODRIGUES - O 
contrôle oficial virá 8t irer à entrada 
do 3.0 ano_ 

O-Sr. Campos Vergal- Subscrevo 
a tese de V. Ex.", porquanto, há tem
po, já havia o exame parcelado. Os 
alunos faziam exame diretamente de 
tôdas a-s matérias em bancas oficiais. 
A tese de V. Ex." é altamente cons
trutiva e popular, porque abre as por
tas para inúmeros rapazes iniciarem, 
em bOas condições, seus estudos: Con
gratulo-me vivamente com V. Ex-". 

. O SR. COELHO RODRIGUES 
Agradeço a V. h". Foi o que disse 
ontem. Estou visando diminuir · as 
dificuldades dos pais de famllia da 
roça, que têm mul•,os filhos e não po
dem dispor de meios para màndá.-los 
frequentar colégios oficiais ou oficia
lizados_ Pl"epara.m-nos com o juiz. 
com o médicG, com o vigário, cem o 
promotor público de suas cidades, até 
o segundo ano ginasial, a fim de pres
tarem exa:ne no glnãsio, e>nde cursa
r!:\o até o 5-0 ano e, assim, terão seu 
cursó de humazi.!dades. 

A outm tese foi a. da divisão dQ en
sino se<:undário em cursos c!ent!!ico 
e <:l.ássico. Desejo aliviar o aluno do 
curso .secundário da sobrecarga de 
matérias que não lhe serão úteis na. 
vida. prática. Reduzo por exemplo o 
p'rogrsma de matemática para os que 
vão estudar direito ou medicina e ellm1-
no completamente o latim dos progra
mas do que se dedl.ca!'em às carreh'as 
científicas, a. sBiber: Escola. <ie Enge-
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nharia, E5(»12. Naval, M!ll.tar, _Aero- Sr. Presidente, como não sei quan •. 
náutica e Agronomia. do poderei ter opc...-tunidsde de ~ 

Estou em mUito boa companhia, tratar novamente de- assuntos consti· 
porque países adiantados, como a Sui· tucionais, desta tribuna, vou ocu."'J)ar· 
Ça, adota.m esta no:rma de ensino se- me ·do que considero mais premente, 
cundário._ no momento para. a nossa- Con.stitui-

OUvi ontem quem recritninaSse ção. 
minha "idéla de Is.nçmo na Constitutn- O Projeto cr.!a três TribunaiS de Re
te as bases e normas do ensino se- cursos: um em Recife, outro em São 
ctindário. Defendo minha tese pela Paulo e outro nesta Capital. E a 
necessidade que temos de evitar que criação de Tnbunsis intermediárlos 
qualquer mlnlstro permanecendo na entre o Tribunal estadual e o Tribu
pa.stll da Educação dumnte dols - ou nal supremo. 
três anos, procure deixar o cunho de - O Sr. Ataãõa No[T'.teiTa - Não ·são 
sua passagem com :reformas de 1ns- bem intermediários; têm s.trlil~ 
trução pública. que lhes são próprias. Nenhum é in-

o Sr. Campos Vergal- A tese de te."lllediário. 
V. Ex..'' é tão verdadelr.à que há a tu- o SR. COEL:e:O RODRIGUES - -
al!:nente inúmeros glná.slos em cidades 
do inteiior com· seu curso completo, Mas haverá recurso, sempre,_ do Trl-
lutando, porém. COlll .sérlas de!lciên- bimal de ~ecursos para 0 SupremQ 
elas, entre e12.s a. falta. de pagamênto Tribunal. 
a professores do_ curso secundário, que Fazendo um paralelo ao com.ando 
estão com seus vencimentos strasad<l5 lllllita.r d1re1 que é o comando supre-
há mais de cinco m~. mo com· os s-<Ib-cOma.ndos. E é Justa-

mente devido a essa. situação que ve-
0 SR. _COELHO RODRIGUES - nho apresentar uma emenda, _e!lmi-

Agradeço a cola.boração de V· Ex... nando da nossa. Constituição os três 
Ouvi s.!.nda aqui em d~esa. do ensi· Trt~--que-estão sendo propostos. 

nó clássico geral, o argul!lento de - 0 sr. Atalíba Nogueira-..::-Qtíar á-
que tal enslno tinha por !inaii<fude de solução de v. Ex.a para - 0 a.cêrvo 
·elevar o nivel do aluno que vai fre- enorme de Ca.usas a serem julgadas 
· quenta.r a universidade. Houve um pelo Supremo? 
Sr. Representante que defendeu o 
curso sei:undário com cuniculo de o1- O SR. COELHO RODRIGUES -
to anos. · - V._ ::J:x_a jâ estâ querendo ssb~ qual s.-

Faço um a'Oêlo à Assembléla no sen- minha emenda. , 
ttdo de levai elll consideração -0 custo· O Sr. Ataliba Nogueira. -:e natu-
de vida na época atual. -Mlnistrar a ral. 
1ml aluno uma educação de oito anos, o SR. COELHO RODRIGUES -
só _para ter o clii'SO cre humanidades, :11: a seguinte: wmos _transformar to
é despesa. excessiva, e, de mais à. IllllÜ!, dos os Trtbtma.is dos Estados em Tri
de;emos pensar nas populaçóeG po- 'bunais Federa.is. · 
bres do interior. Um pai de famrua. o Sr. Ataliba Nvgueira.- As com
numerosa que dá instrução a. dois ou petências· ãe julgamento das causas 
três filhos, tem que a. tornar extensiva· não diminuirão per :isso. 
a todos os dema.ls. - / 

ês O SR. COELHO RODRIGUES -
E te ensino de oito anos não pode Essa. competência. essa dlstribu!ção 

deixar de ser uma carga mUito pesada 
para quem tem tamma numerosa. das causas, vou entregá-la ao Supre-

C<m!onne ontem a.firmei, sr. Presf- l:lo Tribunail :Fede."ll!. Ele ,é que está. 
-dente, , a mlnhe tese olha prlncl);lsil• calÇando a bota; ele é que deve saber 
lllente para s necessidade de atender- como va.l descaiçá-Ia.- ..._ · 
tnos oo ensino secundário no vasto Ao Supremo Tribunal Federal deu:o 
!;lafs _ qu.e b.a.bft.amos, no interior do tmbém a. possibllidll.de de propôT oo 
:Brasil, para a :c.ossr.. população ru- Govê.."'ll o aumento do nllmero ele 

·l'al. · juizes da suprema COrte e, ·nessa 811-
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:prema COrte, .fazer a divisão em <:A
maras, para aliViar a. Justiça. federal. 

O Sr. Atahõa Noguei:ra - .BaVla. no 
anteprOJeto de. Subcolllis.são a ~os
stbl.lida.de de diVisão do Supremo ~m 
c!Jmaras, e fui eu quem propOs emen
ca supressiva., ~rque o Supremo, di
vidido em câma.ra.s, não é lÍla1s o"''su- . 
p~emo Tribunal Federal: sã:o apellaS 
do!s ou três juizes .falando em nome 
cio Sup:!'e:no. 

O SR. COELHO RODP..IGUES -
Quem poderá. dizer melho:t sôbre o 
assunto: v. Ex. .. ou o Supremo Trib·l
nal? 

o Sr. A.taliba. NorrJ.eira. - o Sll
premo Tribunal já disse que deseja ~ 
e:rlação de Tribunais Federais de R.e
eursos. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
\"'. Ex. • permite que disoorde de sll'l 
tm1enda. supressiva.. Proponho o que 
lá foi proposto em 1891 por um j 1:o:ls

. cc.nsulto, o Dr. Anfilófio de Carvalho 
O Dr. Anfllófio de Carvalho, na. Co!lS· 
tttuinte de 1891, propôs que · todos o<! 
TrlbUI18.is dos Estados fôssem Triba
na.l.s federais; e. proponho Isso -:otno 
pr:lní.elro passo para unl.flcaç§.o da. jus· 
tlça.. 

'l'emos uma. justiça eleitorãí federal; 
por que não têrmos justiça tôda fedP.
ral? 

O Sr. Ataliba Nogueira. - porque 
as !Illltér!as são inteiramente difer!!n
tes. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
se já. tivemos na. monarquia, e !unci"l
nou multo bezn, como n4o poãemos 
agora. consertar uma justiça que se 
está. estiolando nas ::nãos dos mta.,.
ventores, ·nas mãos dos governa.dore"? 
E..<eolhem os jUizes quando têm pro
motores· que pres"..a.m bons serviços 
e1e.!tora!s ••• 

O Sr. Atalíba Nogueira. - Posso 
reiSpender pelo meu Estado. Ecl Sã? 
Paulo, a Justiça é modelar. TUdo s~ 
fs.:<: através de concurso, por mereci· 
mente e antiguidade • . 

o Sr. OsvaMo Lima - Em tôda a 
parte. 

o . sr. Joa~ 13ord/dc'.o - Erl:etue.do 
M!nss Gerais. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Posso Citar :Minas. Gerais, cujo pro
motor público de Pouso .Alto, depots 
das eleições, !oi nomeado Juiz pelO 
Sr João Beraldo, pelos serviÇos elel
torais prestados. V. Ex." ::ne obriga a 
trazer casos concretos. 

O Sr •. Jucelino Kubitscheck - Vou:\ 
Ex." deve saber que os juizes, em Mt
:na.s, são escolhidos, mediBJlte concur.;c> 
numa l:sts tripllce, e os nomes são 
indicados pelo Tribunal de Apelação 
Se êste nome esta.v~ iDclUido é claro 
que' o mterventor podia. p;a.ticsr ~ 
do. 

O SE.. COELHO ROD!UGUES -
.l!i' a.i que eu quero chegar: dsr aos 
Tribunais situação llCiina. de tôdas a.s 
injunções pol!tieas. Desejo que o..• !>.'• 
sembarga.àores sejam no:znea.dos ,>e11) 
Govêmo Federal. por p:toposlção dl) 

· Supremo Tribunal Federal. Tiro. por 
completo das mãos do Governador a. 
organização do Tribunal Eleitoral . 

O Sr. A.talzõa Nogueira - V. Ex.• 
está contra. o regime do Brasil. 

O S1\ JuceZ:no KUbitscheck ..,_. E 
contra. a tra.c:Ução brasileira.. 

O SR. COELHO RODRIGUES. -
a tradição brasileira é justamente !!1. 
n:inha tese. Estou em mul.to Doa com
panhia, porque Rul. Barbosa. dizla .;pxe, 
para a Uiliflca.ção da Justiça., só p'l'e
clsa.ria.mos de um elemento - o Pf>
cesso unificado. Sste processo unifi
cádG nós já o temos. Per que r&.z.l.> 
não Va!nos dar o segundo passo, c~ 
!crme &ul. Barbosa nos aconselhou? • 

O Sr .. Atc.liba NogueiT:r. - A un!!i<:a· 
Ção do processo é coisa. diferente -
trata só do rito, ao passo que a orga
I:'ização da. Justiça é assunto regiolllU, 
que só cabe ao Estado. 

O SR. COELEO RODRIGUES -
Mas êsse às:;t.mto reg[on.a.I pod~ ser 
apreciado pela. lei federal ou esta.dus •• 
c Jui2, por ser juiz federal, não txXte 
deixa.r de tomar conhecimento tam'b!;m, 
da lei estadual. Nada o impede d.e 
to= conhecimento de uma. ou Jut.-a 
leJ. NóS abolimos os juizes federais. 
por desnece:ssãrios. 

O Sr. A.talfba Nogueira. - A tendên
dli do Brasil, hoje, é a volta ao .Ma· 
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n1cipio. v .• 'Ex."-quer a voita. à cen~ 
l;zação. 

O SE. COÊLHO RODRIGUES -
E' para tirar o juiz lia i.nfluênel.s. do 
cnefe local. V. Ex.• sa.be bem o Q~e 
é política do ma. to. 

O Sr. AlOisio de Castro ~ Essa. é 
a. tese de Rui Bar!>Osa. . 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Agradeço o nobTe colega. Tenho s 
certeza. absoluta. de que, depois de 8 
anos de Estado Novo, depois que vi
mos como a. Justiça. fal menosprezada 
em nosso pais, êste é o momento de 
volta...-mos _Aquela. situação que te-;e ·a 
Justiça na. monarquia., em que o Juiz 
era considerado-me&na que estivesse 
nos confins do. Brasil. 

O Sr. GZú:ério AZ!7es - No Rio Gran
de do Sul, os Juizes são escolhidos 
por concurso; a. politlca ps.rt1clá.ria não 
tem interferêncla. alguma. 

O SR. COEL'EO RODR.IG'Ul!S -
No Rio Grande· do SUl, houve muita. 

_ luta. Os pa;rtldos, que combatiam,
derramavam sangúe; sempre dei
xa..vam o J:u1z comp'lettaznente f<Xrs. 
da. política, po.-que a.quêle era. o único 
recurso que êles tinham. 

o Sr. Atattõa Norr.te!rc. - Para re
med1ar males passageiros, males re
gionais, V. Ex. a a.lv1tra. medidas que 
sã.o um retrocesso na evolução pol!-
tica. no Brasil. · 

O SR.- COEI..E:O RODRIGUES -
V. Ex."' acha que, depois de oito 
&Il.OS êsses I:l$les são passageiros? 

O Sr. Ataliba Nogv.eira -Durante 
1"' 8.llos, gntámos contra a . centrall
zação. V. Ex." pa.rece que Iião ouviu 
esse grito e quer a ~trsllzação. 

O SB.. oom:Ll3:0 RODRIGiJES -
Y..&S V. E: ... deve != ume. distl.n
ção muito g:!'f.Ilde entre a cen.trallza.
ção da Justiça c;ue se orienta. pela. 
Jur!sprudênc!a., a Justiça que dev':! ser 
una. em todo o Bri3811. A descentrsll
za.ção adm'nl•=ativa., essa sim. Adnú
Ílistrar, descentral~?7flll'io, m.aa vamos 
d!.stribU!r Justiça numa só me41da.. E 
para distrtb'Jição da lust1ça numa só 
~da. taço aqm -um ~r. l auem
J:~Wa ~tuifl.te: 

- ' . _, .. 
Precisamos de uma 3-ustiça. una., fe

dersl, e cJOntrolada pela. Su!)!'ema. · 
COrte. 

o Sr. Ferr.andes' Tavora- Na. Cons
tltuin.te de 1934; os . revoluc!onã.rios, 
aq-uêles que o ers.:n, realmente, bate
ram-se f{>rtemente pela instituição da 
J~ única, l'ederal. 

O SR. COET·RO RODRIGUES -
Vêem VV. E:ms. que não estou só
zinho, mas em muito boa comf!a.nhl.a.. 

O Sr. A1'7'11àa Camara '- Trag•J a 
v. Ex." -meu inteiro a.:Pcio, nif.o SÓ 
porque o postulado da. justiça una, 
federal, faz parte do programa do 
Partido Democráta. Cr'.stãü, raa.s, · tam
bém, porque aàvogue! êsse pauto de 
vista no selo da Comissão constitu
cional, embora não fOsse Yitorioso. 

O Sr. Ataliba Norr.J.eira - Vejo. 
V. Ex." como progride a idéia. de se 
in.a.ta.r o Brasil. Ne.õ&e-quer !Ill!.15 
saber do .Bra.sil · bra.sUeiro, que sã.o os 
mumcfpios; não se quer mais saoer 
dos serviços loca.iG ou regionais. De 
fato, quer-se somente o unitarismo. 
Defende-se o unita.-ismo da es.colll., 
porque não se quer entregá-la. ao& 
"coronéis.. do interior; e defende-se 
agora-a __ Justiça, porque não se quer 
dá.-!.a, eiil. iüii.-organização legitima, ao 
Estado. - · 

o Sr. Alofsio rle CastTo - E' s, cen
trsliza.ção polít!oca, s.Cmi!llstrativa e 
Jud1clã.ria. 

O SR. COELE:O RODRIGUES -
O =bTe deputaào Sr. Ataliba No
gueL"a não há. de dizer que quero ma
tar- o B4'asll. Peço licença &- S. Ex.~ 
para fazer minhas restrições. Não 
estou aqui propo:ldo uma tese que im
plique na morte do Brasil, quando me 
a.coo em tão boa. companhia. 

O Sr. AtaUba Nogueira ...;. A. co:.n
P8Jlll!a. é boa, liiilS o êrro 1ntel~tual 
é ell!lrme. · 

O Sr. An".u!a Ccmmro: - Ao con
trârio, único &neio de criar uma Jui;
tiça eomp~cnte Independente, é 
llUbti'l\1-la IL bOda e .\:lualqUe~ . in
f1uê"Chl dos :poderes estadtats. 

O· !m. COELLB:O ROmtiGO'l!'.S -
~te é o meu objetivo. 

O Sr. A!T'lUlil C4mara - Esta a 
tese sa.Ivadora. do BmsU. 

o sr. Aloúto de cc.stro- E::!l 19M. 
só :se impugnai! a. idéia de V. Exee-



.-

• 

.-217-

lêncla, com a qual estou !ntelramente gem nos jufze.s de prll:lelra entl'âllda.. 
de a.cô..'"liQ. sob a alegaÇão, de-que, Pl'l· Dllrltnte essa. épocz.. êles irão promll"' 
meiro, a. Ullifica.ção da justiça contl'ai- yer aquêles juízes que tl.verem rea!-
na.rta a.o principio da. s.utonom!a. dos mente merecimento; e, clepois de 15 

• l!:stados, e, segundo, ccnstituiria = ou 20 anos, por proposta. do Supremo 
sobrecarga para o Tesouro Na.clonal. Tribunal. 1ieriamos, então, nosso obje-
Entrerento, os que diziam contrariar tive, de un!fica,ção da. justiça.. 
o plincipio ds. .a.uto:::10~ dos Esta- o Sr. Aloísto de Castro - Se não 
dos.· a unl.!icação da. justiça, esquece- me engano, 1:1. <~em sustentou essa idéia 

.. ram-se de qúe o Poder Judiclárlo dO que v. Ex." OJ:"a. apresenta, foi o Depu-
Brasil é uno, exclUS:.vamente uno. tado Plinio Barreto, em 1934. 
Dupla. é a ms.g!..stra.tura. Quanto à o Sr. Plínio Barrlrto - Não é po.;-
sobi>ecarga do Tesouro Nacional, t=- sivoel. Só aceito a federação. 
bém se • justifica, porque, afinal de. O Sr. Ataliõa Nogueira - O Det~u-
contas. os ônus da nação. pertencem tado Plin1o Barreto ace~ta a federa-
ao 'Tesouro Nac.ionaL • ção. O nobre Deputado deve alterar o 

O Sr. Ataliba Nogueira ·- Quero art. 1.o do projeto, aci>bando com a, 
completar a. idéia do nobre cvlega, federação no BrasiL · 
em sentido oposto. O projeto elil 0 sn.. COELHO RODR.1LGU"'...S ...., 
mãos do ilustre orador diz que o E>o- v. Ex." apresentará. essa sugestão. 
der Judiciário penence à União. São Ofereço a mlnha tese quanto à Jus-
três os poderes da Un!ão e três os dos t!ça Federal, e estou em boa campa-
Estados, e não. se ccmf1ll:ldem, l!.bsolu- nhie.: Rui Barbosa e Anfilófio de ea.r-
tamente. Leia S. Ex." o projeto. valho. 

O Sr. Aloisio de Castro - V. EKce- Sr. Presidente, agora, citarei fat:o 
lêncla está. atrasadissimo nessa maté- concreto ocorr'..OO no meu Estado. Não. 
ria. Não b.â um só jurista do Brasil desejava trazê-lo para. aqui, não fOra. 
que sustente i existência. de dois, de a acusação do nobre Representante 
três ou de quatro Pocl.e:res judiclá.rios. por São E>a ulo, Sr. Ataliba. N ogueu-a. 
Existe um Wlico, com uma dupla zna.- de que' queria eu, com minha. propo:~.-
gistratura. · ,_ .... , · ta, matar o = ....... . 

O Sr. Ataliõa Nogu.eira. - Nós es- No Pia.ui, o Interventor, Sr. LeO-
ta.mos elaborando a Constituição, e no ni1ias .de Melo, que governou o Estado 
projeto consta a. U:al.ão com três po- durante doze anos, em regime disc."i-
deres e ·o Estado tambérii com três. cioná.rio, fazia questão de que .seu 

o Sr. Aloisio de Castro - A Cons- kmão, o juiz Eurlpedes de Melo figU~ 
· titu.!ção não pode contia.riar princípios rasse na tal ll.sta a. que se referiu a 

básicos do reglmie. - Sr. JuScelino Kubitschek. O Tribunal 
O SR. COELHO RODRIGUES_ não o atendeu. 

Tenho em, mãos o projeto da. CoDSti- ·o Sr: Juscelino Kv.õitschek - Pro-
tuição de 1891 O ~de jurista .~.. clamo a idone!dade dos juizes de mi-
:filófio de Carvalho conseguiu, para nha terra. 
sua emenda, 43 ass~naturas. E. ;vossa o Sr. José Clindião - o nobre 
Excelência julga .ums. incongruência aparteante poderá proclamar também 
o que proponho! · a dos juizes do Estado do Piaui. 

O Sr. Ataliõa Nogueira- A aritmé
tica não é " lógica. 

O. "Sr. Aloisio de Castro - O nobre 
orador está com a razão. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
O que propenho é o Tribunal federal 
nos Estados e a justiça una, federal 
da.qw há 15 ou 20 anos, pe.ra· que ês
ses trlbunllis possam fazer uma tria-

O Sr. Jv.scei.ino K'!l.õitschek - Quem 
fêz a restrição não fui eu. 

O SR. COELHO RODRIG·UES -
Mostrarei ao ilustre ' Represencante 
.D:lineii'o a idoneidade dos des=bar
ga.dores qué foram vitims.s do arti-

. go 177, declarando que os mesmos 
se IllMtiversm de cabeça. ergulÃa., 
defendendo a. Justiça. no Pia.lá • 
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O Sr. Atalilxt Nogu.eira - Pooso O SR. COELHO RODEUG'OES 
eital:' a. V. ·Ex.· fa.tc ocorrido em São V Ex.•.- entretanto, não me deixo~ · 
Paulo: quando o govêrno revollldonã- conclulx a narração do caso 'Verifi
no de 1930 ·determinou que os juizes , cado no Pia ui. 
'!'e!2Ueressem aposentadoria, para Iião Agradeço a.o Sr. JusceJ.iD.o Kub1t
serem aposentados .pelo pritne!ro 1'17 .schek ter me oferecido oportunidade 
que o govêmo revolucionário in.sti- de co~-lo no Dfá.rlo da As8em
tuirs., preferiram êles esperar o_ golpe bléia. 
ditatorial s. se · a.niquilaz"em, aceitando O Sr. Leôllldas de Melo, que ·· g~ 

-ou recebendo a a.pasentador!s.. verns'l'a o Piaci ·ns.quela é.POCa, ti
nha. um Irmão, jUiz da cs.pttal, Sr. 

O SR. CO.E:LBO RODR!GUES - Euri""'" d ,, , !leito · +"-O Sr. Juscelino Kubitschek não me ..... ~~e:s e- =e!O So u, en._,, 
deiXou. conclUil' 0 meu pé:nsa:nento, aos desembaiga.dores que o. nome da-

A propo.Sta do então Inter?ento!' quêle juiz constasse d& .Hstra trfpllce 
Dão foi aceita pelo Tribunal; que se.· para a. promOÇão por merec:Jmento. 
insurglu, e a. conseqüência foi que Juiz com pouco teinpo de ·serviço e 
três- desemba.,rga.dores 3e viram postas havendo outros com ma;t.s merecl-

ménto, o Tribunal não con.segul.u 
fora daquela. C&rte de Justiça, pelo conciliar 0 . pedido do !n~ntor 
a..'"tigo 177, de- sa.'!Jdcsa. memória. para. com 3 norm.ã --seguida_pelo Trlbtma.l 
os querem.tstaB. de Apelação. 

O Sr. Alencar A.ra:r!1Je - :!l:sses de- - Entretanto, Sr. Presidente, não foi 
sem-ba.rgaciores eram figuras das maia poosfvel acalmar as fi'a.:- do GoVIÕ:mG, 
proeminentes do Tribunal do &tsdo · ante a rejeição da. proposta. goV'el"Il&
do Piau!. .mental 11or parte <!os Desembargado-

O sr. ,_DSWJZ4o Li'11UJ _ A. proposta res Não conseguindo oo Desemba.rga.-
de v. Ex." !nstltulré. regime ditsto- dores- fazer ver so Interventor que os 

. ::ia.l. - (7Utros candids.tos tinham ma.1s mereci
-mento; !laga.Tam- caro o seu gesto de 

O SR. COELHO RODRIGUES - in<!epen~ e to= elizmnsdos--àO---
Tenha paciência. o nobre Represen- Tribunal, pelo art. 1'17, artigo des
tante de P=a.mbuco: a. ':ll1nha pro- tmsdo sõinente àquêles que estavam 
_Pasta é no sentido de se t;J:trega:r intensos a.o servl.c;o públlco. 
a nomeação dos clesemba.Tgadores M o ·sr. Sír;efredo Pacheco- o igno-
Supremo Tribunal. O Govêrno es- millloo<> 1'17 • 

. e_olherá, dentre os -propo.Stos, aquêle -O SR. COELBO RODRIGUES _ 
que deva ser nomeado. - __ 0 ignominioso l'l'l, q:ae teve a1nd& 

Onde, portanto, V. Ez.• Vlslum- os seus filhotes e os seus ricochetes. · 
broa regime dita.ton!M !' o s:-. Sígetreao Pa.checo - · Posso 

o sr. Atauba Noguef.N. _ Nom ta.la.r' sObre o ca.so dos 4esembarga-
colega.: 0 Brasil é Brasil, e se v. dores do ~ui, porque tomei ~t.itude 

Ex. • diz que aqu1 reW. a. podrfdão, ~; ~~e::t:::-d;;<> osm:c:n:::~ 
.não entendo como se quei%3. tlrâ-la. tióres. Também tra-balhei, aqui no 
sOI:.Iente do Rio de Janei:ro. Rio, para oorrís:lr a injustiça do In-

o SR. COELRo RODP..IG'OES - terventor. Desejo, poréln, deixar eo:n-
0 Uustre Representante es+.á exage- stgru:.do que o j~ Eurfpedes Melo 

· gerando, po:ls o que pretendo, quanto Ilão tol. !ndlcado po:que lhe faltas-
à Justiça é torná-la. !nd.epen<iente e sem qualidades mo:-sls, ma.s por en-
autOnoms.. tender o 'I'r!bunal n§o haver, o . .l.tlter· 

o sr. Ata1íbc Nogueira _ Illfeliz· regno necess~...,o ê. sua p:omoç~. 
men.te, :não penso de ~eOrdo com v. O Sr. J~e C4~.- Mais uma 
Ex."', pO!s taco outra Idéia do Brasil agravante para o CllSoJ. 

e tenho outro conceito de Estados O SR. COELHO RODRIGUES -
e M:un!cfpíos, · Não fiz ca.rga eontra &se julz, mu 
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entendi que não powa entrar· na lista 
em J.guillda.de com os outros con.,. 
correntes. 

eleitoral. Lastimo apenas não tives
sem sido feitas as eXigências da lei 
eleitoral de 34, a melhor que já t1-

o- Sr. Sigeff'eãc Ptzckeco - Niio !J.
gurou na lista apenas por falta do 
interregno, de vez que o próprio Tri
bunal, pelas suas qualidades morais, 

·vemos. 

· já o havia. recomendado para Jufz 
da Capital do Estado. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
A minha tese é justamente esta: os 
Governadores · colocam-~ em situa
ção de· sentinela à porta do· Tr:lbunal, 
e ·só deixam entrar · a.queles que pro-
metem B<!r B<!rvis. • 

O Sr.,A1TI.U!a ClJ.mara. - V. Ex.." 
deve estar lembrando de que c mal 
é antigo. Rui Barbosa, certa· vez, teve 
dt requerer um· "habeas-corpus" ·ao 
Supremo Tribunal, em favor do Tri-

- bunal de Justiça do Alllazonas. e co
meçou diZendo- ser forçado a .bater 
às portas ·da Justiça Federal. em de
fesa da Justiça Estadual, oprlritlda. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Agradeça o aparte de V. Ex.'". · 

Sr. i>re&dente, esta parte relativa 
à Justiça é terreno que desejo pisar 
com certa segurança. Mesmo aqui 

· atmVés os apartes que acabamos de 
· ouv.l.t, veri!lclimos que a s!tuaçilo da 

Justiça, encarada por um ou por outro 
prisma, -se apresenta em condiÇÕes dl- · 
versas.· O nobre RePreB<!ntante de 
S!io Paulo chegou até a dizer que eu 
queria lll&tar a Federal, quando meu 
desejo é fortalecê-Ia. 

O Sr. -Atalíõa Nogueira. - Outro
êrro é a padroniZação: desejar que 
se proceda igualmente- em todos os 
r~ntos do Brasil. Se há diversida
des, per que não seguimos a natu
reza? 

O SR. COEI.B:O ~ODR.IGUES . -
Mas V. Ex."' já me ouviu dizer que 
sou pela · descentralização . da. admi
nistração. 

Mas, quanto á justiça, vou defen
der.a sua un!ficação o quanto me fur 
poss!vel. 

o Sr. Glícério Alvea - Atenta con
tra a Federação no tocante à autono
mia dos Estados; CNão apoiadoo.) 

- -· 
O SR. COELHO MDRIGUES -

Não afeta. 
o Sr. A7'7'Uàa C'ama.ra - Antes e 

fortalece. 
o .Atalíõa Nogueira - Se V. Ex.• 

só se refere à unidade de Justiça e 
ressalvou a administra~. que resta 
afinal de contas para a unidade se 
Justamente esta é a a.dniin1stração 
da justiça? 

O SR. COELHO RODRIGUES -
V. Ex." deve saber que, se eu forta
leeer a justiça no mato, terei feito 
muito pelo Brasil rural. 

o Sr •. .AtGmJa Nogueira - De que 
modo? 

O SR. COELHO RODRIGUES :
Terei Uli1 · juis no interior, que P<l
derá requ!.slta.r tropa federal; porei 
um juis a.clma dos belegins da Che!c 
local. Essa, Sr. Presidente, 'é 1lZll5 tese 
que de manelrs. aJ.gums. hei de aba.'l
dor.a.r. · 

o Sn. Osualão Lima - Não a~ · 
1êsses j-uizes no Bras!l. · 

Temos uma Justiça ~eitoral E'ede
ral, e a autonomia dos Estados não 
t!cou afetada. Há 'U!lla Just!ça elei
toral. Por tôd-a parte, o juizo de di
reito acata as normas que saem aqui 
da Capital, ps.m alistar o el,eito:r em 
Santo AntOnio da Alegria, em Joa-
ze!.-o ou em Itspetirl1nga. Por tOda 
pa:rte do Brastl são aguardadas as 
ord~ns da.da.s pelos juizes do Tribunal 
Eleitoral, para o alistamento. · 

O SR. COELnO RODRIGUES -
Basta chegar a época da eleição. 

Isto ll.fetou a autonotnia _dos nossos 
F..;tados? 

O Sr. Atal:õa Noi;uetra - Não afe
tou prôpr!amente. tnas trouxe uma 
grande complicação e morosidade. 

O Sr. Coelho Roàri!l!U!3 - Compli
cação nenhuma.. SJlnpllflcou e uni

. forn:úzou em todo o pais, o processo 

· o si-. OswdZã-o Lima - Não apo!a
do. Vimos, s.l.nda., agora, que a maio
ria dos juises do Brasil foram briga
de!ristas. <Não apoiados.> 

O SR. COEIBO RODRIGUES -
v. Ex."' não tem razão. A justiça n!lo 
se colocou entre brigade!ristas e du-
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Hst.as. :Prote.sto, em nOlne da justl.ça !la justiça.. A norma Qe julgar é ãa.:la 
eleito:rnl. . - ~pelos julga.d01> e pelos ~6rdãos. O 
' O Sr •. BG:Tero ~nto- A a.f!rttul.tiva que devemos :!a.zer, portanto é entre-
do nobre deputado Osvaldo ~ é a gar à Su~ Córte o pe:e de. a.u~ 

- malor injustiça que se pode %a.zer à ~nehtar o núma.>-o de seus. jÚi:i;es, sub-
just.iç& Eleitora!. · · · d1Vidil"-se em eâma.rlls o a.ll~ o se:::-

0 SR. COELHO ROOR.i:GUES'- viço de Julgaroento, pois os processes 
Co:ilquánto eu tenha slgmna.s :restrJ- estão entulllanC.o a Secretaria do su-
~ a :!8.3e1" à justiça eleitoral do meu premo Trlbul:l!!.l Fede:ra.l. 
Estado, devo a.~<ui lavrar o meu prO- Esta é a solução. Quanto aos tri-
tesj;O contra a acusação feita pelo ))Unais, cabendo ao St!preroo Tr1bun.s1 
nobre deputado Sr. Osvaldo Li!lla.. a norma única de propor as nomeações 

o Sr. Ba:rre:ta Pinro - Posso d!li' dos di!eembargadores, em todo tem
meu depoimento, porque naquela. oca- tório naci~l ~-tabeleceremos tr!bu
slão era. Secletârio do Tribunal. vs- n.a.is que sabel'ão decidir com indepez:.
rtos .telegramas recebi de v. Ex.".. dêncla e dar ao povo 'brasileiro !!. jus
tendo o Ministro José Llnha.res- to- t.iça. .Ilela qlllll bá muito tem-po êle 
mado as providências i:o:d1cac1as em está. sedento. · 
ea.da caso.. · Sr. Presidente, quando tiver de de-

o Sr. 0Wll1do Lima - Apesar ,do fender minhas emendas, aboràarei o 
que afirnlei, os juizes :foram .lmpar- assunto mais mlnuclosamente. 
clais. {A1}0Í(l403. ). . Há um ·ea.so sõbre o qual desejo 

O CO 
chamar a atenção Clã Assembléia, 

SR.. ELHO . RODRIGUES -
Bem; acreditO que agora v. Ex. .. siga. apz:oveitando o pouco tempo que a.in-
por um csmlnho que não 0 da acusa.- da me resta. Quero referir-me à via-
ção lançada há pouco. lS.ção do sigilo da correspondê:lcla.. 

O Sr. AT'f1/.da. .Camcra _ Pediria. a A ConstituiÇão, COIIlO sabemos. man-
. v. E:t,a para. focai!Zar um argumento da. garantir o sigilç da co:rrespondên-

fntereSsante: 0 da tn\iependência eco- , ela.. respansabllí:f.aiHlo o :funcionário 
nômica., que só a União pode asse:..· ~ J?eUJ. viola~. 
gura.r aos juizes dos Estadõs peqúen'lS . Ora, como ~ ignora, . a cor-
e pobres, independência. nece.s.Sá!ia _ respondênc!a em geral é Viotads. 'Pe- -· 
para. f~ a indepe'lldê:acla mo- loS gOvernadores. que dispõem sem-- ·. 
ral na júdicatura. Aindá êsse a.spect,a pre, por esCOlha proJ)l'ia, de um cl:le• 
demonstra. que a justiça deve ser toda fe de serviÇo _dos con-elos, que lhes 
federallzada. serve de iDStrUmento para a. violação 

O SR.. COELHO RODRIGUES -
Agradeço o a. parte de V. Ex."'. Basta 
citar o seguinte: um Juiz de DL"eito o ~ . _., • no ..-UI.Ul; ganhs. .....,. =elros e um 
guarda da alfândega. em Pa.ra.fua 
ganha mais do que isso. 

Sr. Presidente, ha.Vis. ainds outo 
ponto que deseja.rla. abordar relativo 
à justiça nacional. li: o da. jurisln'u
dêncla. O tribunal não age com ~ua 

· ordelD de coma.lldO, mas veiD infliW' 
sObre a. justiça através de seus · llll
gados e de seus-e.córdãos. Se tivernics 
os três trib1inals de apelação; se ·tan
çsrxnos essa situação intermediár!a 
entre as cartes de apelaçli.o dos a:s
tadoa e o_ Supremo T.ribunal Federal. 
VlUilcs criar novu fontes de ju:rlsl)ru
c1ência, e é 1sso que pJ."'Cisamos evitar 

da. COrl'l!Spondêncla de seus a.dversá
rles-

É certo que, no caso eÍn espécie, a. · 
· eonsti~ção da República :manda 

punir o funcionário. Entretanto, a 
constituição de 1824 responsabilizava. 
a a.dlllinistraçãcr dos Correios. · Dese
jo, assim, apresentar emendas, . no 
sentido de que, · quando ocorrer um 
crime da vioJ.açáo do sigilo C!a cor
respondência., não se responsabilize o 
funcionário, :mas a adminiStração, 
porque; · se esta souber i!Ilprilnlr nor
mas de ga.ra.ntla. ao sigilo da c.Jrres
pondênc!a, o funcionário não ousa.râ 
desobedecer a ta.1s- nomiaS. De cia1s 
a mais, não devemos tomar contas 
ao vaqueiro; precisamos saber quem. 
é o dono da !s.Zenda. 
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.Acrescentarei, ainda, na minha 
emenda, que, no caso de uma auto
ridade usufruir vantagens da viola
ção do sigilo da correspondência, seja 
ela també:n pumda. com a sanção 
da lei. • . 

Poderia apresentar à. Assembléia al
guns casos concretos de Violação do 
sigilo da correspondência, mas não o 
faço; não quero fiquem êles constan
do do "Diário da Assembléia", .por
que são par demais triStes. 

Relativamente à. perda. dos direitos 
politicos, a Constituição fala nos que 
se naturallza.m, nos que ac~ta.m a 
· Ílaciona.lidade de outros paises, ncs 
que são condenados, caracterizando as 
d1st1n~.ões entre a suspensão do direi
to e a perda do direito. 

Quanto à perda dos direitos polí
ticos, pretende; que aquêles que te
Dham sido condenados por cr'.mes que 
os il:i:lpeçam de exercer função públi
ca. fiquem excluidos de tais funções, 
mesmo depois de cumprida a pena 
que lhes foi lmpOõta. Refiro-me ao 
crime de peculs.to, ao àe ·moeda fal
sa, à concussão. 

A 'Constituição da monarqu12. · exi
gia, para o exercicio da função pú
blica., o reqUisito da idoneidade 111-
ba.da perante . O :>OVO. _ 

Nêste particular, trago .um caso 
concreto:- houve. um candidato a de
terminado cargo público, no Pie.:uf, an
teriormente condenado por . crln:l.e de 
moeda falsa. Crime julgado, pena 
cumprida. O partido cficial não tre
pidou em apresentar êsse cic!adão co
mo candidato ao cargo de Prefeito 
de uma das cidades do interior. Pro
testei contra a investidura no cargo 
do candidato eleito; quis contestar o 
seu diploma, ma.s a lei penal estatue 
que, uma vez a pt>na cumprida, o 
direito político está &segurado. 

A Constituição da monarquia era 
mais severa, pois ex1g1a a restrição do 
direito político pa..--a todos aqueles que, 
condenados por crime de peculato, 
preva..'"ica.ção, moeda falsa, concussão, · 
não. se pudessem apresentar, em face 
da ·lei penal e perante a socledade, 
em sltu&ção defin1t1vc.mente liqu!da. 

E' o principio que desejo ver resta-

belecldo. No caso que citei, !llfeliz
mente. não consegui anular o • diplo
ma dêsse candidato. E, necessário, 
en treta.lito, ter em vista o c:aso para 
I.J.OS prevenirmos no futuro. 

O Sr. Osvalào Lima - Então Vossa 
Excelência nega s reabilitação do crl
m.l.noso? 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Nego..:a para certas funções públicas.-. 
Imagine V. Exa. um cidadão conde
nado por crime de moeda falsa., elei
to prefeito, como aconteceu em meu 
Estado. No dia em que fizer paga· 
mentos, em que sobressaltos ficará a 
população do municipio I (.Riso. ) 

Pois isso aconteceu, :te~ente, e 
V. Ex•., fazendo lembrar um· fato 
concreto, configurou uma situação que 
desejaria prevenir. 

Foi o caso que aleguei perante o 
Tribunal Eleitoral. Não pude ·anular 
o diploma, justamente- por causa da 
tese invocada: a de que a lei penal 
considera reabllitadQ o cr1m1noso pe
rante a sociedade, uma vez cumprida. 
a pena. Quanto a :função públlca, po
rém, :não devemos admitir essa tese 
sem restrições. Tenho certeza de que 
o regulamento da Fazenda não permi
tiria a um individuo nessas condições 
ser nomeado coletor em qualquer ci
dade do piÚS; então, eomo podeiá um 
moedeiro falso ser prefeito? 

E' =a. falha existente em <nossa. ~ 
Constituição e, como tive ocasião de 
·observar ca.so concreto ocoriido em , 
m0u Estado, vejo-me na obrigação de 
apresentar emenda. nesse sentido. 

<Muito bem. Muito bem.· Palmas. 
O oraã.or é c-.tmprimentado.) : 

• O SR. PRESIDENTE.,.- Está. finda 
a hora do Expediente. · 

Achando-se presente c nobre Re
presentante pelo Rio Grande do Sul. 
Sr. Senaaõr Getúlio Do:neles Var
gas, convido os Srs. 3. 0 e 1. 0 Secretá
rios &.introduzirem S. Exa. no r!:Clnto. 

(Comparece S. E:r:". e presta: 
o comprom1sso reg:mentar. > 

CPC:ZTTULS.) 
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Passa-se & 

ORDEM DO DIA 

coinparecem mais 124 SeDhores Re-
presentantes: -

Partido Social D=cráticO 

Acre: 

Castelo Branco. 

A.ma.zonas: 

Alvaro Mais. 

Pará: 

Magalhães Batata. 
Alvaro Adol!o. 
Duarte de OlÍ.veka. 

. Carlos Nogueira. 

Maranhão: 

Clodomir · Cardoso. 
Odilon Sos.l'e6. 
Luís Carvalho. 

cés.rã: 
Morein da Rocba. 
Frota Gentil. 

Rio Grande c!o Norte: 

. Georgino Avellno. 

Pa.raiba.: 

· Samuel Dua.rte. 

Pema.míiuco. 

Novais Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Barbosa Lima.. 

Alagoas: 

Góis Monteiro. 
S!lvestre Pérlcles. 
JOI;é Maria. 

Sergipe: 

Leite Neto. 

Bahia: 

Piato Aleixo. 
Aloisio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros FalCão. 
Vielrn de Melo. 

· Eunápio de Queiroz. 
.. Fróes da Meta. 

Espírito Santo: 

Atilio V1vaqua.. 
Arl Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Vie!ra de Reze::tde. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 

Jonas correia. 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Eduardo DuVivier. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Bastos Tavares. 
Brigido Tinoco. 

Minas ~rals: 

. . ··- -· --

Juscelino Kubitschek •. 
Rodr!gues Sesbra. 
Bias Fortes. 
Jõão Henrique. __ 
Joaquim Libânio •. 
José A Um1n:t 
La.ir Tostes. 
Milton Prates • 

São Paulo: 

Antônio Felicia.no. 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
:S:orâcio La.fer. 
Lopes Ferraz. 
Atallba Nogueira.. 
João Abdala. 

Mato G::-osso: 
· Ponce de Arruda.. 
Argem!ro F'..alho. 

. Ma.rtinlano Araújo. 

Paraná: 

Flávio Guiznarã,es. 
Munhoz de Melo. 
João Aguiar. 
Gom1 Júnior. 

Sa~ta Catarina: 
Nereu Ramos. 
Aderbal SUva. -. 



Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dornele.s. 
Gaston Englert. 
Brochado da Rocha. 
Bittencourt Azambuja. 
Pedro Vergara. 

União Democrática Nacional 

:Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epfiogo campos. 

Plau1: 

ESmaragdo de Freitas. 
Coelho Rodr'..gues. 

atará: 

Edgar de .Anuaa. 
Rio Grandt do Norte: 

Ferreira de Sousa. 

Paraiba.: 

J' oão Agripino. 
João ürsulo. 
Ernani Sátiro. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
João Cleo!a.s. 
Gilberto Freire. 

Bahia: 

Lufs Via.na .. 
Clemente MariaD1.. 
Dants.s Júnior. 
João Mendes. 
Aliopuu- Baleeiro. 

D!strito P\ederal: 

. Euclides F1g-11eiredo. 

Rio de Janeiro: 

José I.eomll. 

Minas Gera.1l>: 

Gabriel Passos. 

Goiás: 

Domingos Vela..sco. 

Msto Grosso: 

V espa.sia.no Martins. 
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Pa.-.má: 

Erasto Gae:rtner. 

Santa Catarina: 

~vares d'AmaraL 

Particlo Trabalhista Brasileiro 

Bah!a: 
Luis Lago. 

Distrito Federal: · 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Benic!o Fontenele. 
AntOnio Silva. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 

São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Guaraci Silveira. 
Romeu Fiori. 
Euséb!o Rocha. 

Pap~ná: 

Melo Braga. 

Partido Comr.nístc. do Brcml 
Pernambuco: 

Gregório ÉezelTa.. 
·.A:lcedo Coutblho. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. . 
Rio d2 Jane~: 

Ola. udino Silva. 

.São Paulo: 

J'ooé Orlsp!m. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 
Caires ~ Brito. 

Rio Gra.I'.de do Sul~ 

Tr:lfiJ:lo Correia. 

Ptzrf;!d(J Republicano 

Sergipe: 

Durval Cruz. 

Mina.s Gerais: 
Jaci FigUeiredo. 
Bernsn!es Filho. 
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:Mário Brant. 
Felipe Balbi. 

São Paulo: 
• Altlno .A:rantes. 

Partiào Popular Sínà~a 

Pa.rã.: 

Deodoro MendonÇa. 
Oeará.: 

Olavo Oliveira.. 
Alves T.inha.:r>es. 
João Adeoda.to. 

Partf.do Democrata CTíst6.o 
Perna:nbuco: · 

Arruda ca.mam. 
São Paulo: 

ll/Ca.nuel Vitor. 

PCT'tülo :Repu.QZicano Pro[J1'e<Jsista 

São Pa.ulo:' 
Oampo.s Vergal. 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
- Sr. Presidente, peça p. palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. OTAVIO MANGAEEIRA.
<Pela ordem> - Sr Presidente, ;ou 
portador de dois documentos, um e 
outro 3Ubscr1tos POr IIll!Js ele uma. <'en
tens. de membros. desta Assembléia -
Deputados e senadores de todos .os 
Estados da República.. 

o primeiro de ta.1s documentos é 
uma declaração, consubstanciads. nes
tes têrmos: <Úl> • 

"A. 10 de novembro de 1937, o 
Sr. Getúlio Vargas, então Presi· 
dente constitucional dl;. Rep•ih!ica, 
e que h2.Via. obtido. dias ante~ do 
Poder Legislativo, pelo voto da. 
maioria da. Câmara .e do senado, 
e nas condições que são notórias, 

· autorização para decretar o esta
do d:e gue~, dissolveu, como é 
I>B.bido, a representação :o.aclon.al 
a quem cabia o e· ~ercíclo do alu
dido Poder Legislativo." 

O Sr. Osvaldo Lima - Com o apõlo 
do Exército Nacional. 

O Sr. José Candido - Nã.o é V·~':'

dade . 
O Sr. Aureliano ·Leite - Dissolveu 

criminosamente. 

O SR. OTAVIO MANG.ABEIR.A. -
Estamos vivendo um momento rustó
tico. Peço aos nobre~ Represe!ltan
tes me dêem a. honra de ouvir-me. 

"Esta mesma Casa, onde orn 
n,os reunimos, especialmente r.ons
trufda, sob a invocação de Tira
dentes, ,Jara servir de sede à ca.-
m.a:ra dos Deputados, foi cercada, 
naquele dia, logo às-primeil:as ·no-
ras da manhã, por um ~ontigP.n-
te de cavalaria. da Policia MUl-
tar do Distrito Federal. O PalA-
cio Monroe, sede do ~nado dd. 
República, foi, .igualmente, ceT-
Cado e ocupado pela fôrça. C<\-
:mara e Senado se achavam, U3· 
~oca, em pleno funcioru:.~ 
mento, a~r. n.:Jrma!~ 

mente, as suas .atividãd:es-consti-- --
tudonais. 

No próprio dis lO de novexnbro, 
à noite, o- Sr. letúllÓ Vargas, d1-
r1gindo-se, pelo rádio, à Nação, do 
Palâclo Guanabara, ·expôs os mo- -
ti vos em :;~ue , se fundava o -:ha.
mado "golpe de Estado·•, com que 
houvera por bem suprimir a Cot:s
tituição vigente, de 16 de julb.o 
de 1934, confiada, sob juramento, 
à sua gua:rda, e emanada de. uma 
Assembléia como a que aqui se 
re'Ulle ~ .• " 

O Sr. .Oscar Cc:rneíro - A Repú
blica foi feita do mesmc modo. 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA. -
" . . • substituindo-a por uma ·ou
tra. que outorgava ao .pais por d~
creto. Atacou então~ rudemente, 
o Pode:t- Legislativo, que já nãu ti
nha. como defender-se; e desde 
ali por diante, ao longo· dos olto 
anos do denominado "Ebiado t-re
vo", não •oram poucas as ocs
siões em que reproduziu os seus 
ataques, sem possibilidade de ré
plica, não sõmente à "polltic<t." 
ou aos ""Oliticos". m.a.s ao siste
JD3 representativo, aos regimes 
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• que se fundem no sufrágio UDiver~ 
sal e, particularmente, .105 P'lr~ 

lamentos. 
Hoje, que o Sr. Getúlio varg<:~& 

deposto que foi do Govêrno, a 29 
de outubro, pelas Fôrças ArzDa..<:! ~s 
do Brasil ... 

O Sr. Francilloo Pereira - As me~
mas que apoiaram c Estado NoYo 
<Protestos) . 

O SR OTAVIO MANGABEIRA
"... e eleito, a 2 de dezembro, 
Senador ia República ... • 

O Sr. G1Laraci Silveira - nor mais 
de um J?lllhão de votos. • 

O Sr. Agricola de Barros - Pela 
máquina eleitoral. 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA -
" • • • toina assento nesta Assemblêia 
de parlaimentares, de J:>Olíticos, de 
representantes da nação, oriun
dos do voto popular, queremos 
deixar consignado em ata, com o 
intuito, menos de reViver o passa
do que de preservar o futuro. 
<:palmas; muito bem), esta de
claração, alta e solene, que a h!stó
ria, mais uma vez, repetirá, para 
edificação das gerações: - as di
taduras passam <muito bem) ; os 
ditadores decllnam; eioo e eles 
deixs.Jn a trás de si, para que se
jam a todo tempo lembrados, o 
sulco da. sua passagem." 

O .Er. Guaraci Silveira - O povo 
já. o !embrou, votando no Sr. C-etulio 
Va.rgas. 

O SR.OTAv'"IO MANGABEIRA -
"Mas a. elas e a. eles sobreVivem, 
certas e seguras de si mesmas, as 
instituições livres <muito bem; 
palmas). oo sistemas que têm por 
ba.se a vontade do povo expressa 
pelo voto; em suma, a democracia., 
fora da qual nãc eldste senão o· 
maJor dos c~s de que podem 
ser vitima os povos por parte dos 
que os governam: a usurpação do 
Poder." <Muito bem; palmas.) 

"A tiral:lia., sendo () pior do5 fla
gelos, é, como os :dagelos, tran
sitórill.. Sõ a 11~ é eterna, e 
só a democra.c1a é () reino da li
berdade". <Muito bem. Palmas> • 

O SR. PRESIDENTE - O tetn;10 
do ilustre orador astá. findo. 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA -
Sr. Presl.dente, concluirei dentro de 
mais um minutD. 

O segundo d{)s documentos a. que 
me referi é a moção que passo a. ler: 

(Lê.) 

"Já em pleno debate o projeto 
de que vai resultar dentro em 
breve, uma Constituição democrá
tica, a Assembléia Constituinte 
manifesta o seu aplauso e o seu 
agradecimento às Fôrças Arma- -
das da República. <muito b.."'m). 
terrestres, navais e aéreas, pelo 
modo como, unidas, a 29 de outu
bro, num moVimento pacifico, em 
tómo dos seus chefes e sem outra 
ambição, provavelmente, que a de 
serVir a.o Pais, cumpriram digna
mente o -seu dever de fidelidade à. 

Pát:::ia." <Muito bem; p_aZmas.) 
Por hoje, Sr. Presidente é o que 

me basta dizer em nome da minoria, 
que vela e velará, desta tribuna, pela 
honra. da causa. democrática <Muito 
bem; muito· bem. PalrrM proZonga.
ãas. o uradm é cumprimentado.) 

o urador envia à Mesa. os se
guintes documentos: 

DECLARAÇÃO 

A 10 de novembro de 1937, o Senhor 
Getúlio Vargas, então presidente 
constitucional da República, e que 
haVia obtido, dias antes, do Poder Le
gislat!vo, pelo voto da ma.ior'.a da Câ.
mara c do Senado, e nas condições 
que são notórias, a utoriza.c;áo para de
cretar o estado de guerra; dissolveu. 
como é sab1do, a :representaç1i,o nacio· 
nal, a queín cabia o exerci:c!o do alu
dido Poder Legislativo. 

ESta mesmà Casa, onde ora nos reu
nimos, especialmente construida, sob a 
invocação de Tiradentes, pari serv'.r 
de sede à Câmara dos Deputados, !oi 
cerêada, naquele dia, logo à.« primei· 
ras horas da ms.nhã., por um contin· 
gente de cavalaria da Policl.a Mllitar 
do Distrito Federal. O Palácio Mon
rDe, sede do Senado da República, !cl 
igualmente cercado e ocupado pela 
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fOrça. Câmara e Sen:ldo se achavsm, 
naquela época., em pleno funci=
mento, a. desempenhar normalmente 
as suas at!vidades constitucionais. 

No próprio dia. 10 de novembro, à 
noite, o Sr. Getúlio Vargas, dlrlgin
do-se, pelo rádio, à Nação, do Pa.lá
do Guanabara. expôs os motivos em 
qUe se fundava o chamado "golpe de 
Estado". com que' houvera por bem 
suprlmir a Constituição vigente, de 
16 de julho de 1934, confiada, sob ju
;r~nto, à sua guarda, e emà.nada d<!! 
uma Assembléia como a que aqui se 
reune, subst!tuindo-a por uma outra 

. que outorgs.va ao pais por decreto. 
Atacou então rudemente o Poder Le
gislativo, ·que já. nãc tinha como de
fender-se, e desde ali por diaiite, ao 
longo dbs oito enos do denominado 
"Estado Novo". não !oram poucas as 
ocasiões em que reproduziu os· seus 
ataques, sem possibilldade de réplica, 
não sõmente à "pol1t1ca" ou aos "po
liticos", mas ao sistema representati
vo, aos regimes que se fundam no 
sufrág!o universal, e particularme!lte 
aos Pa;lamentos. . · 

:Soje que ó Sr. Getúlio Vargas, 
depOsto, que lo1, do Govêrno, & 29 de 
outubro, Pelas Fôrças Armadas do 
Brasil, e eleito, a 2 de dezem\lro, Se
nador da República, toma assento 
:aesta Assembléia de parlamentares, 
de politicos, de representantes da Na
ção, oriundos do voto popular, quere
mos deixar consignada em. ata, com . 
o intuito, menos de reviver o pas&l.do 
que de preservar o futuro, esta decl.s.
mçuo, alta e solene, que a história, 
mais uma vez, repet!.rá., para edif!ca.
ção das gerações: as ditaduras pas
sam: os ditadores deellnam; elas e 
~les deixam atrás de st, para que se
~= a -t.odo o t<mpo lembrados, o su.
co da sua passagem. 1\oia.s a elas e a 
êles sobrevivem, cel·tas e seguras de 
s1 mesmas, as instituições livres, os 
.sistemas qUe têm per. base a vontade 
do povo expressa. poelo voto, em suma, 
a. democracia, !org, da qual não existe 
senão o . maior dos cr'..mes de que po· · 
dem ser vft1mas os povos por parte 
dos que os governam: a. usurpação do 
Poder. 

A tirania, sendo o pior dos flagelos, 
é, como os flagelos, tr!!.nsi tória.. Só a 
liberda&e é ·eterna, e só a democracts 
e o reino da liberdade. · 

%40ÇÃO 

Já em pleno debate o projeto, de· 
que vai . resultar, dentro em breve, . 
uma Constituição democrática, a As
semblGia. Constituinte man!fes:ta o seu 
aplauso e o seu agradecimento ~ 
FOrças Armad2.S d2. República - ter
restres, navais e aéreas - pelo modo 
como, U!lidas, a. 29 de Outubro, nUIP 
movimento pacifico em torno dos eeus 
Chefes, e sem outra ambição, prova-

, damente, que a. de· servir ao pais, C".Jm· 
:p:r!ram dignamente o seu dever. <1e fi-
delidade à Pátria. - - .. · ,---- : 

Sala, daa Sessões, 4 de junho de 
19~6. Otavf{) Mangabeira. - Ar-

. tlw.r Berna:rdes. -.Flores da. Ctrftha. 
- Prado Keny. - Paulo Nogueira 
Filh.o. - Aluts'.o Alves. - :A.lde Sam
paio. - Sausa Leão. - Eomão Jú
nioT. - Lima.. Cavalcanti. - Ed.{!arrl. 
A~ Euclides Figueiredo. -
Tavares t!.'Amai'lzl;-- Alc.rlco_PlZlftl.eco. . 
- Luís l'iana. - Matías Olimpio. ;;;;.-··
AZtino Arantes. - Osório Tuyuty. -
Ant6nio Ccrrreia.- Munhoz d4 Róc'h.a. 
- AZiomar Baleeiro. - Gilõerto Freire. 
- PZír.io Lemos. -·Mário~---
Tomás Fontes. -Agrícola d.e Barro&. 
- Ferna:nã.o Nóõrega. - Ern.ani Sá
tiro. - Ju.ranãir Pires. - Antenor 
Bogéa. - Manuel Nova!&. - Era.sto 
~.-Osmar c!e Aou:no.
Vergnl.a.u.d. Wanderley. -José Leomfl. 
- Mério Masagão. -·José Bonifácio. 
- FeUpe Bal"'oi. -Lopes Cançado. -
José de Borba. - Fernandes Teles. 
- Maualkães Pinto. - Leá.o Sampa.w. 
- Alberico F'!'(r.ga.. - Adalberto Ribei-
ro. --.: B1IJ Palmeira. - Bernaroes 'f!'i
Zh.o. - José Aug-u.sto. - João Cleofa.s • . 
·-R· ·~ Pílla. -Agonin.h.o Monteiro.
Esmaragdo de Freit€!8.- Jur;:ct Mag~ 
Zh.ães. - Licu.rgo Lefte. - Alencar Ara.
ripe. - Da.níei de Carva.1Jr.o. - Duroal 
Cruz. ....:... Gabriel Passos. - Ferreirt:o 
d.e S011.2D.. - Nee!or Duarte. - Mon
teiro c!e Castro. - João lJ'rsulo. - B.ui 
Santos. - .i!.d.elmar Rocha. - Teóc!UZO 
Alõu.querque. - A.Zoísto c!e CarvalhO. 
- .Romeu LtrJ.1'ent;éo. - Sever#;M 
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Nunes. - Leandro Maciel. - João 
.llfendes. - Jaci Figueiredc. - Beni de 

· Caroalho. - Hermes Lime. - Domin
gos Velasco.- Valter Fram:o.- Dan
tas Jv:mor. - JaZes Machado. - Soa.
re:s Filho. - Jo® Agripino. - Aure
liano Leite. - · Ctlndiào Ferraz. -
Hen.õalào Vieira. - Argemiro de 
Ftgueireão. - To!edc Piza. - pau!o 
Sarasate. - Mílton Campos. - Plínio 
Barreto. - Fernandes Táv;)ra. - Cle
m.ente Marlani. - Ves'J)a3iano Mar
tim. - EpU.ogo de Cq,mpos. - Luís 
Cláudio. - Gentil Barreira. - Plínio 
Pompeu.. - Coelho Rodrigues. - Frei-

· tas CavaZcantí. - Mário Brant. -· 
Ha11Últon Nogueira. - Egberto Rod.Ti

. gues. - Lino Mach.adc. - Rafael 
Cincurá. - Amandc Fcmtes. 

O SR. SOUSA COSTA - Sr. Pre
liidente, peço a palavra, pel.s. ordem. 

OSR.~-~a.pa
le.vra. o nobre Representante. 

O SR. SOUSA COSTA (Pel'a or
l!em) - Sr. Presidente, Srs. Comt1-
tu1ntes, creio que é voz nn!l.nlme nesta. 
Assembléia a solidariedade à mo
ção de aplauso às fôrças armadas pela 
sua. atitude de que resultou a !.nsta.
la.ção da democracia no Brasil; e !iS 
mesmas razões que levaram em 37, o 
Sr. Getulio Vargas, com apOlo dss 
classes a.rlD4ldas, (protestos) a msti
tctr um regime novo de govêmo Cnão 
apotaãos>, llo~. in.sp1raram o movi
mento que leva esta Assembléia apoiar 
as nn.ssas !ôr..,a.s armadas. 

Mas, meus senhoreS, quero neste 
instante, registrar também, uma dr
cunstã.ncia para que a história !l:::e 
:S:9. poucos . dias atndn, falando em 
POrtá Alegre, ao regressar de um exruo 
de c<.nco meses .•• 

Vários Srs. Representantes - Oh! 
Oh I 

O Sr. Aureliano Leite - Eldlio eo
f!=OO DÓS. O Sr. Getulio "'Je.rgas nll.o. 

O SR. SOUSA COSTA - • • • de
clarou que seu. dese.!o era. a llli1âo dos 
brasileiros {apartes) ; congratulou-se 
com a oposição pelo apõlo que mostra 
qu:--er dar a.o Govêmo da República; 
s.p!S.udlu todos os moV!mentos de so
lidariedade dessa oposiçl!.o ao Govêmo 
do General Dutra., a . quem elevrunos 

à p.rtmelrll. m.a.glstratura do Pais. 
<Muito bem) . 

No entanto, o Sr. otavio Mangc.
belra, esquecido da. grandlosldade do 
momento {prote$tos da m!noria), es
colhe o instante da. posse do senador 
para v1r aqui, num gesto tão em desa
cOrdo com a. elegância da sua edu
cação parl.s.mentar, env.iar as acusa· 
ções que faz ao govêmo passado. 

Es"..a.s minhas j>slavras, servem, ape
nas, para que se registrem as atitudes; 
e a· opiniM pública, no seu 'Dereãictum 
supremo, saberá julgar os dois ho
mens. <Muito bem; muito bem. Pal· 
mas). 

O SR. SAMUEL DUARTE - Se· 
Ilhar Presidente, peço a pal&vra pel.s. 
ordem. 

O SR. PRES:IDEN1I'E- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O · SR. , SAMUEL DU.AiR.TE 
(Pel'a ordem) - Sr. Presidente, as 
gra.ves <illiculdades que enfrenta. o 
Govêmo· da República para resolver 
os problemas ligados à. reconstruç!í.o 
econômica e a.o bem-estar do povo, 
só podem &!!:r resolvidas num am
biente de tranqullidade, num a.m
blentte de garantia aos que · tra-ba
lham. 

A !1m de a.Ssegura.r &se a.mbtente, 
pelo quail. tanto a.nseia a. naçlio ~ 
silefua., as . a.utaridsdes respallaá.ve!s 
pela ~a p'llblica têm estado 
atentas e vigila;ntes, procuxa.ndo :!In
ped!l", pelos meios legals . a. reu al
ca.ru:e, a ação de elementos subver-
sivos. . 

Da. trtbuns. desta. Assembléia cons
tlrtuinte, como através das colunas 
de alguns joma.ls ea.riocas, têm-se 
levantado várias acusa.ç6es à a.çã.o 
das a.utorlds.des policls.!s do Dlsi;rl.to 
l"eders.l, acusações vaza das, multas 
'l'êzes, em lingus.ge::n injurioSa. ao 
poder .í'llblico . 
• Como representante da. PaJre.1ba. e 
conterràneo do Professor Pe:-elra 
LL.-a., que eurce a.s flllllÇÕes de Chefe 
d~ Pol!cla., &enti-me no dever de 
averiguar o conteúdo des&as acusa
ções. Para 1soo ouvi pessoWlJente, 
não só o Ohefe de Policia como o 
Diretor · da Divil:!í.o de Polícia. PoU· 
tics. e 60Cla.!, coronel Imbsssaf. 
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OUvi' dessas autoridade! as decls.ra
ções que p&SSo a. tra.usml.t!r à &.
sembl&, em· expllca.ç!i.o = 'f&:tos de 
grnvi.da.de que têm sido articulados 
de tribuna. pelos represe.nta.D!tes do 
Pamtido Comuniste. •. 

D Sr. Carlos Prestes Vossa 
Excelência. falou com o coronel Im
bMsa! ·e com o Sr. Pereira L1ra, mas 
devia oÇservar também o ca.pltão Rol
lemberg, a. fim.· de ver eni que condi
ções saiu da prisão; juntamente com 
opel'ârios espancado.;; IJelos boleguins 
do Sr. Pereira. Lira e do coronel Im
b!l.'lsai. Podemos trazer =a. porção 
de operários à presença. de V. Ex. a 
para que veja a natureza. de tais es
pancamentos, das barbaridades e cri
mes cometidos pelo Sr. Pereira Li.. -a. e 
seus policiais. · 

o Sr. Gregório .'Sezetv'rt - Esta. a. 
realidade. 

O SR.. SAMlO'EL DU.AiR.TE -
EStou trazendo oo conhecl.mento da 
Casa as declarações daquelas alllto- . 
ridades. e não tenhQ: motivos, até 
hoje, para duvida.T dá slncerldade 
do Professor Pereira. Ib.a. e de seus 
auxllia.res lmedl11.tos. 

O Sr. Carlos Prestes - Contra 
os fatos as pala.wa.s nada vslem. · 
Os fatos a! estão expostos para 
v. Ex,& emmine.r; não são as pa.
lsvnis do Sr. Pereira. IJ.ra, defensor 
de L1ght. que os farão <l-e6a.pa.re-
cer. 

O SR. SAMDEL DtTARTE . -
Os l.nquér.!tos revela.rão onde está a 
~-

Sei:lhor Pl!1esidente, a. Assembléia· 
tem sido · testemu.nba. da. . maneira 
como são conduzidos os debates em 
tOmo desaes. fatos. Quero colocaz' o 
debate no terreilO da. . étice. p.a.rla.-
~ .... .. 

O Sr. Cm-ios . Pr~ - Qua.!!Q.o 
operé.:rlos são espancados, não hâ 
ética parlamentar, Sr. Deputado! 

O Sr. Jo@ A~ __: Convido 
V. Ex,& e os Senhores Bep:resentan
tes a visital'em as masmorras da 
polfda, ps.r8. verlfic&' em que estado 
ze &l001l'tra.In os operãrios preso.s. 

o SR. SAMO'EL DU'A2TE ._ 
.... pOIQue não estamos aqa1. Sr. Pre-

sidente, para. trocar Insultos, nem 
para. fazer afirmações gratuitas em 
tôrno de fatos de qualquer natureza. 
Vamos aguardar serenamente o re
sultado dos inquérito.<; pa=a. ent§.o 
formarmos juizo sôbre os aconteci
mentos e seus responsáveis. 

O Sr. Domir.gos Velasco - Deseja
va perguntar a V. Ex. a se pessoal
mente verificou se foram ou não es
pancados vários presos na policia. 

O SR.. SAMUEL DUARTE 
Não fiz essa verificação pessoalmen
te. Estou transmitindo à Assembléia 
as declarações que recebi de boa "!é 
das autoridades,· e que, até prova em 
contrário, devem merecer crédito por 
parte dos membros . · da Assembléia. 
(Protestos da bancada com:Lnista.) 

o Sr. Domingos VeZesco - Se V. 
Ex." tivesse ver'.!icado pessoalmente, 
eu confiaria na sua lnfonna.ção. Mas, 
se não o fez, é possível que · êsses 
fatos tenham acontecido, e não po
demos ser solidários com êles. 

o Sr ~ór!o Bezerra - São in· 
!or:n:iações mehtirosas-e . Cl'1trl!no59.S, 
prestadas por 'UlilS. policia que as5âS~- --
sina. v. Ex." fere seu mandato de-· 
fendendo criminosos policiais. 

O SR.. SAMUEL DUARTE -
Foi articulado, Sr. Presidente, que as 
autoridades policiais !ech.ara.m a sede 
da. Un!!i.o S!ndlcal dos· Trabalhado
res do Dlstrito Federal. A êsse res
peito, a explicação que a policia me 
transmitiu foi a. seguinte: o Ml.nis

·tério do Trabalho exa.mlnou a. cons
tituição dessa sociedade e verillcou · 
que ars infrlngente às leis do pais. 
Nesse sentido se comunicou com a. 
polic'..a que, por sua vez, fêz sentir 
ao proprietário do préd!o ·destinado 
à sede dessa SOCiedade, que não per
mitlria.- sua J.nsta.lação e o seu fun
cionamento, poÍque estava tora dM 
normas legais eD;l vigor. Dessa ma
neira, ~ houve qusiquer violência. 
pessoal contra cs responsáveis por essa 
soei~ em !ol'IDSÇâo. 

O Em.. PR.l!lSIDENTE - Lembro 
ao nobre ora.dor que estâ t'.ndo o 
tempo. 

O SR. SAMUEL DO"~'l'E -
Sr. Presidente. as autortdades con-
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testam formall:nente, também, a. mor
te de dois lideres trabalhistas, em 
conseqüência de espancamentos re
cebidos na policia. 

Não nos devemos deixar levar por 
simples boatos. <Trocam-se diversos 
apartes.) C respeito, o decôro, a. de
cência desta Assembléia não permi
tem que se tragam para esta tri
buna comentários des.sa gravidade, 
rem a. ne<:essârla prova. Não é ver
dade que· 'sses lideres tenham mOtrrl-' 
do. <Trocam-se apartes. o Sennor 
Presidente /C12. soar os tímpanos, re
cZGmando attn~Çáo.) 

Sr. Presidente, encerrando estas 
considerações, peço a V. Ex.a · que 
faça constar dos Anais desta Assem
bléia a entrevista que o Chefe de 
Policia. concedeu a.o "Correio da Ma-, 
nhã" em sua edição de hoje. 

O Sr. Tri!ino Correia - Entrevista 
mentirosa e capciosa. 

O S&. SAMUEL DUARTE 
Ésclarece o que tem sido. a atuação 
das autoridades. Procedamos com se
renidade, Sr; Presidente, com a se
renida.de que devemos guardar neste 
momento histórico contra as acusa
çõe~ que possam ser levantadas a res
ponsáveis .pela segurança pública. 

Outra 'Coisa não têm feito o go~ 
. wrno senão preserva: a ordem e a 
democracia contra aqueles que preo. 
tendem pert•.ubá-las para infelicidade 
do J;>OVo brasllelxo. · 

A entrevista do Sr. Pereira Lira, 
que se acha publicada. no Correio da. 
Manhã. de hoje é a seguinte: 

"A atuação da policia carioca. 
vem sendo. Ultimamente, alvo dE'! 
reparos, na lmpreiisa e na Co:ru.
tituinte. Seria de boa. ética. pos
slbilltar aos responsáveis pelas 
medidas pollcia!s, de prevenção. e 
repressão, expor de público os 
seus propá:ntos e intenções. Com 

o. êsse objetivo, procuramos ouvir 
o Sr. José Pereira Lira, chefe de 
Policia do Distrito Fedei:-a.l, cuja 
ação á. frente do Depo.rta.IUento 
Federal de Segura.il.çs. Pública. 
vem transcorre::1do em um dos 
momentos, por consenso unâni
me, mais diffce1s da vida nacio-

na!. Desejá. vamos o saber de Sua 
Excelência os motivo~ das proi
bições de conúcios, deliberadas nos 
últimos dias pela Divisão Politl
ca e- Social daquele Depa.Ij;_a
mento. 

- "A interdição, realizada nos 
têrmos da Constituição, de al
guns com!cios, disse o chefe de 
Policia., promovidos por elemen
tos comunistas, não envolve me
nospreso por parte das sutorida
des policiais a!'s direi tos do cida
dão, que são a essência própria 
da democracia. que o govêmo 
está no firme propósito de pre o 

serva.r, para todos os brasileiros. 
A ação da policia está sendo pre

. ventiva.. O que se tem em vista. 
é pura e simplesmente assegurar 
a ordem, fora. da qual não pode 
haver, ambiente para a pregação 
pacifica das idéias polltlca.s". 

- Como se justifica, então, a 
proibição de conúcios comunls- : 
tas? 

- "A populáção do Brasil in
teira e, pnncipa.lmente, a desta 
cidade, é testemunha do que está. 
acontecendo; uma minoria. auda2 
atuando sôb:re algumas parcelas 
dos nossos trabalhadores por meio 
de uma "propaganda absedante" 
está se utilizando das regalias de
mocráticas para tentar destrulx 
a democracia, ·de dentro, com a.s 
suas próprias armas. O que ela 
pretende é sabido; está em seus 
prngramas internacionais e em 
seus compêndios doutrinários: a 
destruição da ordem social, com 
as suas liberdades, para institui:", 
em seu lugar, uma ditadura que 
dizem seria do proletariado, mas 
que, em verdade, seria de um 
partido, ou, cais propriamente, ds 
sua burocracia., e que estabelece
ria no Brasil a. mais dura das ti
ranias. Com êste objetivo final. 
procurar de:>integrar a democra.. 
cia bra.slleira; . destruir as suas 
instituições; desobedecer ao po
der judiciário, comtt no caso do 
"MUT":, desmoraliZar o Parlll.
mento. nesta hora. empenhado na 
grimde tarefa de redig!r a nova 
Ca.>ta Magna do povo brasilelxo; 
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sabotar a sua polit!ca externa, que 
vê, não em função dos interês
~es e da se~ança nacionais, mas 
do que convém à posição mun
dial de um !mpe:ia.lismo que, nem 
por se revestir de forma ideoló· 
gica, de!xa de ser tão perigoso 
!)ara a nossa existência naciona• 
como os que nos ameaçaram, no 
passado." 

- Mas tem etetlvamente caráter 
subversivo essa agitação? 

- "Para. destruir o Estado, lan
çam ·a confusão, mentem por sis
tema, l.Djuriam as autoridades que 
o nosso povo elegeu, no mais li
vre dos pleitos, e exploram... as di
ficuldades econômicas resultantes 
da última guerra: a de!1clêncis. dos 
salá:rtos, o aumento do custo da 
vida, o rac!onaménto de certos 
gêneros e a falta momentânea de 
outras co!sa.s, que tanto a.!ligem 
atualmente, o nosso povo, mas que 
são um mal universal, de · todos 
os paises da terra., até meb'lllo dos 
que não estiveram em c:Jllgerân
cia.. Da!, o incitamento à greve, à 
desordem, através da formação de 
sindicato.s e collfederil.ção de sin
dicatos, à margem dos reconheci
dos pela lei; daí, os comícios dits,.. 
rios, com a !1nalltlacle deliberada 
de criar agitação; dai, a demagogia 
infrene, com o propósito de- ali
ciar para a sua obra- de destrul:
ção certas classes que se destacam 
na vida públk:a p~lo seu Idealis
mo e peia sua generosidade." 

E especificou: 

- "EStamos vendo, todos os 
dla.s, como os trabalhadores na
cionais são atirados a. greves sO
bre grevt.>, que não vêm tendo, 
positivamente, escopo econômico, 
mas político. As greves a. que es
tamos assistindo são as conhecidas 
na técllica. revoluc!Gná.ria como 
greves de ensaio, de caráter Ilitl
ctamente subversivo, com a !fna
lida.de deliberada de exe11:itar os 
seus. Quadros para o golpe arm!l.
do, criando atritos e conflitos que 
:!'omente.n à ódio e a revolução. Ao 
mesmo tempo, pretendem com 
elas dl.m!nu1r a. produção e Inter-

. romper o serviço de transporte,. 

para, com isso, reduzir os esto
ques das mercadorias e aumenta.:
a c:rtse econômica, que traga. o de
sespêro e a anarquia, ambiente de 
que necessitam para. a sua emprê
sa de tirar o Brasil da marchil de
mocrática que é a Unha mestra 
da sua história, desde a !armação 
da nessa naclonallda.de. " 

- Circunscreve-se· êsse traba
lho aos mtios operários? 

- "Não é somente entre ostra
baihadores que os in!migos da de
mocracia brasileira procuram 
lançar raizes; também entre os 
intelectuais, funcionário~ públicos, 
soldados do nosso glorioso Exérci
to e, mUito espec1&lmente, entre 
os estudantes, cuja mocidade·e im
pulsos generosos procuram utll!zar, 
mascarando os seus propósitos sob 
o manto de reivindicações demo
cráticas e sociais. 

contudo, a rapidez com que a.s 
greves têm sido debeladas,· a re
pu!Sa. que. a mocidade das escolas 
tem dado aos convites pa.,.--a. protes
tos desavisados, como aconteceu 

· com o -r.e!~rente aos a-contecimen
to:; provoeãdos· pelos comun!stas. e. 
23 de m.sio último; e o a-poio deci
dido que 06 sinc:Hca.tos de vida. 
legal têm dado ao go-vêmó, como 
S(:onteceu agora me=o, no caso 
da greve da Sorocaba.IJ.a., são fac
tos que estão a mostrn.r que os 
agits.dores sã.o apenas uma minoria 
aUda:;;, sem lnlbiçõe;;- quanto aos 
seus método.s de combate e qÜe, 
não contando com a m.a.iorla or~ 

delra e responsável dos operá.:rtos, 
!unc!.oná.rlos P.· estudantes, ~rocura 
dotniná-los por meio de uma e.gi
ta.çã.o consts:nte, para atemort:z:a.r, 
por essa. forma., o próprio povo 
bra.silelro". 

Depois de curta paUsa., prosse
guiu o Sr. ~ereira. Lira: 

- "Para defender o Brasil con
tra essa a.tlvidade de ca:ráter niti
damente pre-revol~Eionário, leve.ds. 
a efeito, solertemen:te, em nome 
dos princlpios demOCJ"átlcos, n:;.a.s, 
r.a realldsde, para. destrui.;.los um 
<lle., - é que a polida tem sldo 
obrigada a. agir. N"'"~ é possível 
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cruzar os braços diante de greves 
ilegais, cl.:;lo objetivo é Un.:camente 
aumentar as di!iculdades econô!I11-
ca.s do momento, nem é também 
po;;Sivel deiXaJ' que a Vida da c1-
da.de seja todos os dias, interrom
pida por comlcíos, com prop651to 
ou sem propósitO, que parallza.m o 
trã.!ego, nas horas de maior moVi
mento, nos pontos centm.!.s do Rio 
de Janeiro, com a finallda.de úni
ca de criai clima para a subver
são. Há, em tais comidos. perigo 
eVidente para a ordem. E quando 
há. pe:rigo para a ordem, cumpre 
intervt.r para prevenir e fazer c=
p:rir.. com moderação e energta. 
as deter!I11nações. das autoridades. 
E' um dever que se ba.se1a. na pró
pria natureza. das garantias cons
tiltuclonais". . 

-• Mas, não haverá nisso cer
ceamento des.sas mesmas garan
tias ? 

- "Não vai nisto cerces.mento 
do direito de propaganda e pre
gação. Muitas vezes a praça pú
blica é in·terdi·tada pela chuva e 
ninguém há de dizer por isso 
que a chuva. não se-ja democrá
tica. A pregação · de tôdas as 
idéies, inclusive as comunistas, 
continua a se fazer através da 
imprensa e d~· reunlões ein re
cinto fechado, as quais têm sido 
garantidas, plenamente, pela po
licia. Amanhã quando a chuva 
passar, isto é, quando o ambi
ente estiver calmo. qualc;:uer par- . 
tido, sem exceçiio, poderá. vi.r para. 
a praça. pública, desde que não 
seja em hora e lugar que inter
romps. o tráfego. A liberdade 
dos que não t.>mam e que não 
querem tomar parte ne~; comí
cios, mas que têm de se loco
mover pelo centro da. Cidade, 
também é respeitável e precisa. 

. ser respe!t!IC!a." 
- E as greves •.. 
- "A ação da policia., no que 

se refere a gre·ves Uegil.is e comí
c'.os perigosos para :1 ordem pú
blica, ·está sendo precipuamente 
preventiv&.. Se uma V'ez ou ou-

tra tem sido repressiva, em po
sição de legittl::la defesa, ressal

, vando o prmcípio de autoridade, 
é tão sàmente quando elementos 
subversivo.s procuram se opor, 
:pela violência., a determinações 
legais ex!gide.s pela circunstân
cias. A repressão tem-se llm!
tado, exc!usiva.mente, ao restabe
lecimento da ordem, ·para o que 
tem sido às vezes necessária. a. de
tenção momentê.nea. dos cabe
ças visíveis dos motins ou dos 
membros das ·ropa.s de assalto 
comunistas, quando estas atacam 
a. policia, como il.cc:-.teceu no dia 
23 de maJo." 

- O senhor conhece as afir
mações de que essas detenções 
são acompanhadas de maltratas. 

- "As instruções por Il!.im ex
pedidas, no sentido de respeito 
à· pessoa dos detidos, são :rigo
rosissimas. O que alguns órgãos 
comunist!1.5 tê:n publlcado, sô~ 

bre violências levada.S a. efeito 
na polícia, são embustes inquall~ 
câveis e têm o ?bjet!vo visive! 
de c:riar animosidade contra a.s 
autoridades. ·que estão prestando 
ao Brasil o serViço de frustrar a. 
ação subversiva, por meio da 
qual uma minoria pretende as
salta.r o poder e, de acôrdo com 
as suas próprias teori!1.5 e escopo 
Slllbido, est~>.belecer a ditadura. de 
um partido. Isso se."ia. a. nega~ 

çã.o da democraCia, que na Vida. 
política se afirma exatamente 
pela pluralidade de pa....-tidos." 

E terminou: 
- "Os clda.dã.o.s, como 05 par

tidos que não visam a subver
são do regime democrát!cc e o 
ests.belec!mento da ditadura. es
tão tendo e conti'l!larão a ter 
a mais sincera e efetiva. garan
tia para. s. floração da Vida i:>er
tidá.r!.a. 

e que êsses partidos não es
tão traindo o Brasil." 

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

O SR. JOSJ:: CRISPlM - Sr. f'I'~
fldente, peço a palavra, pela orde-n. 
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O SR. PRESIDENTE Tem a. 
palavra o nobre Representante. 

o SR. J~ CRISP!M <Pela or
C:em.) - Sr. Presidente, Srs. Repr~
se:ntantes. 

E' muito fácil defen~r nesta Cam. 
o. Sr. Pereira Lira e o Coronel Imbas
sa.i, que desmerece a farda do nosJ:l 
~ército. ãe tradições democráticas e 
republicana:;: 
. O Sr. SamueZ Duarte- V. Ex.8 me 
permite dizer .•• 

O SR. Jos:t: CRISPIM- Não res
pondo a ap!'>rt.el'!, pois s6 disponho de 
cinco minutos. . . 

o Sr. Samuel Duar.e - Mas é ia
tolerância. ... 

O SR. JO~ CRISPIM- Nã.o há. 
intolerância, é questão da falta. de 
tempo. Vim à. tri·buna. sàmente para 
IESponder ao discurso que V. Ex." 
ticaba. de proferir. 

E' muito fácl.l defender um advo
gado da Ligtb.. 

O Sr. Samuel Dt:.arte - Não estou 
defendendo um advogado dá Llgth. 
:E;stou elucidando fatos. 

o SR. Jogg CRISPIM- Trata-se 
de um homem que aplica · violênctas 
e métodos fascistas contra o povt>, 
contra os trabalhadores. Nesta. ho~, . 
qu&ndo todos falam, em n<lssa ter:-J., 
c:'e democracia, devemos zelar peias 
conquistas democráticas do nosso poio, 
GUe s6 as conseguiu de;>olÉ de tanto; 
Eacri!icios. Democracia não deve ser 
a:penas uma palavra sonora, mas ré
presentar, realmente, neste lnstant..,, 
para todo o bras'~o uma. conquista. 
Eagrada, conquista essa que devemo.:: 
ter a. hoit-"'8. de defender corajosameu;.e 
oeonil-a. todos os assaltos dos· restos do 
!asclsmo que, ::;.goniza.nte, espuzns.ndo 
ae ódio contra a. democrac'.a., con:t-.1. 
O'l trabalhadores, pratica cr!Ines 
monstruoros, sõmente dignos dos car
HtSCos do nazismo. 

Desta. Casa, foi denunciado um Cl1-
me pra.tlcado contra trabalhadores. 
lJm homem apunhalado qua.ndo.entra.
'1/a no "tinturei:'o", foi a ela traz1dl) e 
pennaneceu durante muito tempo noo 
seus -corredores para que todos os Se!-

Iiliores Representantes verificassem a 
veracidade da denúncia. 

V. Ex.•, Sr. Deputado Sainuel Du
a.."te, foi ver êsse operário apunhalado? 
V. Ex." procurou inteirar-se dos fatos, 
ou deixou-se ficar comodamente ms
tl>lado em sua. poltrona, dando o 51· 
lêncio como resposta. à tremenda rea.· 
ll_dede? 

E' o argumento dos fatos. A !!sse A. 
que pretendo :responda. v. Ex." 

Tenho outro fato de enorme gra·gt. 
dade a trazer ao conhecimento de vos
sa Ex.", Sr. Presidente. Trata-se d~ 

uma monstruosidade fascista. da. .t?oli
c1a de s. Paulo., onde- o' sr::olivP.lra 
S..Jbrinho, vive, diària.znente, atentando 
contra. a.s instituições democrátiCa.s d'l 
povo brasileiro e dos trabalhadores de 
nossa terra.. 

O Sr . .ll.taliba Nor;ueiro. -.No en
tanto, pôs fim à greve da. Sorocaba.n!l. 
e da Cantareira, sem prisões. ---0 SR. J~ CR:rSPIM:~--v-.--EL~--
sabe que tenho argumentos esmaga.-
dores, mas só disponho de cinco minu
tos. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Va.znos 
ouvi" los. 

O SR. JO~ CRISPIM - Tropa 
da Policia Especial, na manhã de 
lloje, cercou e ocupou :nllitarmente 
a Praça João Mendes, em São Paulo, 
onde se encontra inStalado o Coml.
té Estadual do Pa.rticlo Comunista. do 
Brssll, e uma tlll'IDÀ numerosa. de 
agentes de policia também a.u com
pareceu, chef"mda pelo. de16g!l.do Leo
poldo Mendes da Costa. e pelo :fasci
nara. Sea.bra., chefe dos l.nvestlga.cl.ores. 
dos espancado:es de Sll.o Paulo, pes. 
soa. já condenada por dellto comum. 
P"'..lo assassinato de uma jovem a 
quem pretendera seduzir e :fora repu
diado. Elnb!'iagado, sacou então do 
revólver e matou-a.. Condenacl.o, obt.. .... 
ve, depois, rev1sfi.o do processo, sendo 
pOsto em liberdade. Apesar, disso, 
continua. sendo instrumento da Po- · 
l!cla de São Paulo, espancando e :m!!ol· 
tratando trabalhadores que se dec!.a.
mram em greve, pecllnáo aumento de 
mlái1o. 
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Dentro da sede do Psrtido Comu
nista encontravam-se o Deputado 
OsValdo Pacheco e o suplente de de:. 
putado Diógenes de Arruda. Cê.mara, 
a.ue protestaram pelas violências pra
ticadas contra um partido politico le
galmente registrado, e que é uma ins· 
tituição democrática. A êsse protes
to, os policiais responderam que 'ali 
estavam por ordens superiores, ema
nadas do Rio, pelo que podiam fa-

. zer o que bem entendessem. 
Os nossos colegas de bancada fiZe-

ram ver que ali se exícontravá um 
· deputado, no gôzo de sua$ Jmunida
-des parlamentares; ao que os policiais 
_ assa.caram tremendo insulto, nãÕ só às 
imunidades parlamentares, como tain
bém à Assembléia Constituinte, tnsul-

. to êsse que só podia sair de bôca de 
Zé..-as, e imundos fascistas e que eu, 
por dignidade, não ouso repetir nes
ta Casa. 

Ontem, Sr. Presidente, cinco ope-
. rãrios ferroviários da sorocaba.na, em 
Santos, foram· detidos e obrigados, 
pela violência, a. trabalhar. :eles ain
da. lã. estão scb as v1sts.s de soldados 
do Corpo de- Fusile!ros Nava.is- e da 

· Polic1a Militar, de armas emba.la.da.s e baioneta calada. 
- O Sr. Caíres de Brito - Essa. é a 

tal "fôrça moral". 

O SR. JOSl;: CRISPIM- ll: a fOr
ça moral de que falava ontem o Se-
nhor Atallba I•ogueira. _ 

o Sr. Atalibco Nogueira - No en
te.nto, 20.000 operários da Sorocaba
na. deixou a greve sem imposição das 
baionêtas. 

O SR. JOSI:: CRISP!M -·Afirmo 
a V. Ex." que, apesar de toda:! essas 
'l7iolênclas, os tra.ba.lbaãores da E. F. 
Sorocabana, no seu propósito pacifico 
e democrático de consegUir justa ret- -
vtndlcação, continuam em greve geral. 
aguardando uma solução patriótica do 
Govêmo, de quem esperam merecida 
at.ençlio para o que pletteam: um sa
lárfo que os tire da :rome em que 

_ vivenr. e lhes salvem os filhos da. -tu
berculose e da. miséria. 

O Sr. AtcUOO No:;uelra - Por 170 
votos contra. 48 os trabalhadores da. 

Sorocabana decicUram voltar ao tre.
balho. A turma de choque do Partido 
Comunista é que os impede de tra
·balhar. 

O SR. JÓS:S CRISPIM - São 
êstes, Sr. Presidente, os Crimes mons
truosos praticados pelos restos do fas
cismo, pelo remanescente da "quinta 
coluna". . . e<Ue, mesmo agonizando, 
mesmo estrebuchando, ainda comete, 
na carne dos trabalhadores e do povo 
brasileiro, essas violências que carac
terizaram o fascismo, para cuja der-

._ rota. muito contribuiu . o esfôrço de 
guerra dos nossos trabalhadores, . a 
bravura e o sacriffcio dos gloriosos 
soldados da Fôrça Expedicionária 
Brasileira. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.> 

o SR. PR.ESIDENI'E - Senhor-es, 
acha-se sõbre a Mesa requerimento do 
Sr. Representante Argemiro de Fi
gueiredo, em que ·s. Ex.a requer li
cença por 60 dias. Ou,tros Srs. ~
presentantes solici·tam dispensa. de ii.a
pNSsã.o do parecer de. Comissão d~ 
Policia favorável ao requerimento, nos 
segulnres têrmos: -

Estando sObre a Mesa. o parecer da 
_Comissão de Polk:ia referente a.o pe
dilio IW licença do Deputado Arg.e
n:liro de Figueiredo, requeremos Que 
séja dispensaea a. l.npressã.o, a. fim. 
de entrar imediatamente em votação. 
E, ·conseqüen.teme:::tte, que seja tomado 
o C!ompromisso do suplente ,Tosé Gau
dêl;lclo que- se encontra. na casa. 
. S. S., 4-ô-946. - Ernani Sáturo. 

- Fernando Nó'l1rega, - --José Bo
nifáciO. 

'Vou consultar a. Casa. sObre a.- dis
pensa de impressão. 

Os Senhores que a concedem, quei
ram lew.ntar-se (PG~. > _ 

E:.--tá. concedida. 
Submeto à. deliberação da Assem

bléia o pedido de licença. 

Os Senhores, que o deferem, 
ratn levantar-se (Pausa.) 

E5bé conoedida.- a. licença.. 

que!-

' 'Na. forma do Regi!nento, convoco o 
suplente do Sr. Representante Arge
mi..--o de Figueiredo. 
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Acht.-se ta.mbém sôbre a Mesa. a rela. ..;:,. Batista Neto. - Gregár'.o 
seguinte moção apresentada pela bs.n- Bezerra.. 
cada comunista.: Os Senhores que o aprovam, quei-

Solidarizando-se .eom as decla.TS.r,;ões ram levantar-se. <Pausa.) 
do Ex.0 ·Sr. Ministro das Rels.çóes Ex- Está aprovado. 
tenores det.ermins.ndo ao delegl!.do do Vou submeter a. votos a moção apre-
:Brasil no Conselho de Segurança d.<~.s sentada. pelo Sr. Q'-..a.vio Mangabeira 
Nações Unidas seguir a orientação do e outros. 
Sub-Comité de Investigação que te- Ó SR. EOCPD&<õ! FIGUEIREDO 
comendou ·a rutura. de relaç6es -oom o _ SJ:. Presiàente, peço a. palavra., pela. 
govêrno !ranqulste., esta. Asseml:llém _. 

tula 
o;: uem. 

Nacional Constituinte congra -se 
com o govêrno bra$1e!ro pels. atitude O SR. PR:ElSIDEN'I'E - Tetn a. pa-
a.ssumida quanto ao caso espanhoL. .lavra o nobre R_epresenJ;ante. 

Fiel às tradições democrá.tica.s .do o SR. EUCLIDES. FIGUEIREDO 
pc:>vo brasileiro,~ faz votos por que o (pela OTdem) • L~ o seg1Linte d.f.s!:1J.ts.o).. 
govêrno da .Repliblica. prossiga na sua. Não encontro. Sr. Presidente, em nos
orlentaçlto ·de harmonia com a das so Regimento Interno, · nenhum dis-
Na..nes Unids.s. positivo que justifiqUe a interrupção 

..-- dos trabalhos da Assembléia Consti.-
Sala das Sessões, 4 de junho de tUinte, regula.ncio como . seja d&àa- · 

l!i46. -Carlos Prestes. - JofW A.ma.- posse a um representante, no correr 
2(inas. - Carlos Mc.righ.eUG. - Al- dums. sessão. EA sõmente, no anigo 
cldes saõença. - Caires de Brito. - s.•, o mazo de 90 dias, a contar da 
AgostiM.o de OlWeira. - AlceOO Cou- publlcição do Regixnento, para perd3 
t!nll.o. _ Greg6Tío B~a.. - aa.tl&m. do manda.~qu.e se houver · 
Neto. _ Mauricio Graõois. _ Cla!S- a.trazado, artigo pelo qua.T se-vê~-ser ---
dl.110 SiZm. -José Crispfm. permitido ês.se atra.zo. 

De entendimento que houve entre E' vlirdade que, ressalvando qualquer 
diversos srs. Repr!!Senta.ntes, resultou olllissão. o art. · 77 manda recorrer, 
$ subStituição do trecho _final pe1o como elemento subSidlário, ao .Regi-
que consta. da mesma.· · menta da a.nt!ga C§.mara. dos Depu-

Vou submeter a votos a. moção com tados, de 15 lle sctexnbro de 1935. Mal! 
~ nova redação proposta. lã estipula. o § 2.0 do art. 11, sim-

plesmente, que o Deputado que_ tiver 
Os Srs. que t. aprovam queiram le- de ser empossado isoladamente, o fa.ça 

vantar-se. (Pausa.> p:-esta.ndo "compromisso em voz a.lta, 
Está aprovada.. perante o Presidente, em sessão". 
PasSa-se à wotaçã.o do seguinte re~ A praxe tem esta.beleclcio, não sei 

querimento: com que precedente !n!ctal, que o ato 
Requeremos seja inseJ:to em s.ta um de posse de um novo representante 

voto de pesar pelo fa.leelmento de lnterrompa, se sobrepollha e perturbe 
Mlka1l Iva.no~ Ka.Jin!n, grancie cl- o tmd.a.mento dos trabalhos corren~ 
dad.ão, lutador pelo PrDgre.!ISO dos po- da Assembléla. Em qualquer dia. e a 
vos soviéticos, s presidente da Unt~ qualquer hora, que se apresentE um 
das Repúb:llc!!S Socla&ta.s S!!v!étlca.s Sensc!.or ou Deputado, ai:lda :!lâo em-
até bá poucos meses atris • passado, auspende-se tudo que se es-

SO!iclts.mos ainda. que no mesmo -- tiver fazendo, a. fim de que êle, um 
sentido seja passado pela Mesa. da. · só, cumpra. a· exigência regimental, 
Assembléia. Constitu!nte, em nom~ do para. a. qual nio se deu pressa, e re-
povo bras!leiro, um telegrama. de pê- ceba a.s palmas que a. mesma praxe 
sa.mes ao Soviet Supremo da. URSS. lnclU!u ta.mbém em nossos h&bitos. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1946. · 
-Luiz Carlos Prestes. - CarZos Ma.-" 
ri11hella.- J!Jé.o Ama202Ut!.- Mau
ricio Grabois. - Agostin11.o Dfas. -
Alcides Sabença. - AZCed.o Couttnh.o. 
- Catres de Brito. - Tri/i'TIA Cor-

Isto, que pod~ria. ser tolerado nums. 
a.ssembléla. legislativa ordiná.ria., não 
sei porque ainda aqui se faz, com pre
jU!zo da ordem natural das discussões,· 
votações, e até mesmo de considera-
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çóes em curso sôbre matérias· rele
vantes submettdss à apreciação 'da 
Casa. Dir-se-ia que são maiores as 
atenções e deferências para com os 
retardatários, do que··para com aquê
les que há. meses se encontram no 
éumprimento de seus mandatos, vale 
ãizer, dos seus deveres, sobrepondo-os, 
muita vez, a interêsses pa~icul.ares, '?u 
ao simples desejo de se mostrarem 
alheios à tarefa que nos congrega. 
Parece que, respeitando a imponêncill. 
de nossa miasâo, nada devesse tnter
!erll" na ordem dos tra-balhos da· As
st!nl.bléta ConstitUinte, a não ser nova 
:matéria urgente, ou acontecimento 

· J.ntereorrente inevitável. A posse da
queles que se apresentarem isolados 
deve ser relegada para o fim da ses
são, quando esgotada a ordem do dia, 
ou em prorrogação requerida por um 
outro qualquer dos Representant,es. 
· Nlo caso que acabamos de teste
lllunhar, arrepia mais o nosso zêlo pelo 
respeito devido ao Parlamento o fato 
de que o senador que só.agora. com
pareceu para desempenho do seu 
:nandato populs.r já revelou tal des
prêzo pelo .Poder Legislativo que por 
duas vêzes o dissolveu, :fazendo ocupar 
par pelotões da policia, não só a sede 
ci'! C!:.mara dos Deputados como a. do 
Sensdo, de ónde os parlamentares se 
Viram . .ellXotadoo. 

O Sr. SO'UZ(L L~ - Enxotados e 
presos. 

O SR.. EUCLIDES FIGUEIREDO -
E eu pergunto, Senhor Presidente, se, 
com tal precedente, além do :mais, a 
presença dêsse homem no nosso mei9 
:não representará, de agora em diante, 
perigo semelhs.nte ao de um novo ca
~o de Trota. (Não apoiado.) 

"!!: nelll só isto. Ainda hcje, se Sua 
:txcelêneis. q1Pser abandonar :Por a.l
g-.unas horas, o seu con!ortãvel auto
móvel il passear a. pé par esta cidade 
do R.:o de Jalleiro, o mais rico, o mais 
pol)uloso dos centros ciVillza.dos do 
Brasil, há de ver a. pobreza de que se 
int!tulou pai deixada. à popule.ç~ pe
los quillze anos de sua pa.ssagem pelo 

'govêmo que usurpou. 
Encontrará a.s suas maiores cria

ções: as ininterruptas .!Ua.:: da fome, 
as ela crise de transportes, a lllB.jom-

ção de preços de que se beneficiam os 
seus protegidos ... 

O Sr. Glicério Alves - Isto é de• 
magog!a.. 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO -
. . . tudo agravado pelo descuido a que 
foi relegado o tnterêsse público na
quele nefasto perlodo governamentai. 
<Não apcia!Ws.) E se subir a um dos 
nossos morros, defrontará o maJor es
pectro da calamidade a que chamou 
"Estado Novo", espelhado na misera 
vkJ. dos seus habitantes, mllha.res dos 
quais corridos dos sobrados bumlldes 
das ruas do centro, para que, arra.
zada.s as suas moradias, êle fizesse pas
sar por ci:ma delas a. suntuosa avenida 
a que !modestamente conferiu seu pró· 
prio nome. 

·o SR. PRESIDENTE: - Atenção! 
Lembro ao nobre orador que está findo 
o tempo de que dispunha. 

) SR. EUCLIDES FIGUEIREDO -
Verá o que é, em verdade, a falta de 
higiene, de assistência médica e esco
lar, a desnutrição de crianças, os Cocos 
de doenças entre as quais impera a 
tuberCUlose, mazelas de que tanto se 
serviu em tropas · literários de fraco 
efeito nos seus discursos de:magógicOII, 
para promessas que nunca pensou 
cumprir. . . 

Só ·uma coisa - graça. aos Céus -
do seu lég&do ao povo bra.stleiro, êle 
não lDais e.nCDDtrará: os lupanares 
luxousos do jôgo, que acolhia à noite 
seus protegidos, os homens da.s gran
des negocia.tas, os premiados com em
pregos palpudos, os beae!1clár.!os de 
uma inflação que fazia. crescer os bens 
dos afortunados, diminuindo cada. dia 
ma.!:: as passibll1dades de vida dos que 
se :mantinham ~.c!usivamente com o 
trabalho ho:;rado. 

O Sr. Aureliano Ldte- O libelo é 
irrespondivel. 

0 SR. EUCLIDES FIG~
Fellzl:nente, às vésperas de sua che
gada a esta capital, o seu sucessor no 
govêrno, como a. cerrar as portas do 
templo q1le em todo êsse periodo silll
bollzou o culto da ditadura e do di
tador, extinguiu a fogueira em que se 
quetmavam dinhell'os bons e maus, e 
e. torno da qual giravam todos os 



vicies festa permanente, que em o 
a.lta.r 'de tõdas as vi..""tudes do regime. 

O Sr. Glicério Alt~es - E' profunda
mente la.IIientá.vel esta atitude tardia 
de V. Ex... Repito que V. Elt.. a está. 
fazendo demÍI.gogl.a. · 

. O SR. EUCT...IDES FIGUEIREDO -
Estou onde sempre estive: em defesa. 
dos ideais democráticos, pelos quais 
sempre pugnei. 

Senhor Presiclente: se :não houvesse 
esta. Ca.sa instltuícló o cOstume de se 
fazer interromper o trabalho elos Se
nhores Repre5ent:mtes para receber os 
que chegam depois, não teriam sido os 
legitimas ma.ndatârlos do povo cons- · 
tra.ng!dos a se levantar para. quem jâ. 
por aqui passou em outras eras, mas 
que de sua vida pública só deixou 
gravadas nestas paredes as recordações 
do monstruoso atentado de 1937. - Se · 
as portas desta. Assembléia estão hoje 
abertas;- :;eja . para recolher o pensa
mento democrático da Nação, tão tris
temente sonegado aos brasileú:os; mas 
que não sirva aos _reta.rdlitá.r!-os para 
montar aqui dentro a mesa ãe baralho 
em que se arriscam as liberdades popu
lares. E não interrompam o exercicio 
dos nossos- deveres. 

.Era o que eu -tbma a dizer. (Muito 
bem; muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE- Senhores: 
, ao nobre Representante que acaba. de 
· ·ocupar a tribuna não assiste ra.zlí.o 

quando acusa a 'Mesa de ter inter
rompido os tmbalhos a fim de dar 
posse ao· Uustre Senador pelo , Rio 
Grande do Sul. Seguindo a linha reta. 
que se traçou na. orientação desta 
Casa (palmas), nunca est!\ Presidên
cia abriu exceções: sempre que se 
apresenta um Sr. Representa.IÍte_para 
tomar posse, lhe defere o com!)rtlmis• 
so reg'.menta.l. · 

A todos reconhF.ce os mesmos direi· 
tos e consiclel'a em igua.l plano. As· 
sim sendo, não pode confOl'lllar-se com 
a acusação Infundada de· S. Ex". 

Pediu a palavra, pela ordem, e6bre 
e. moção, o Sr. Representante Nereu 
Ramos. 

Tem & palavra, pel:l. ordem, o -sr. 
Nereu Ramoe. 

O SR. NEREU RAMOS - Sr. Pre
sidente, cêdo a palavra ao Uustre co
lega Sr. Euclides Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.
la.Vl'a o Sr. Euclides Figueiredo. 

O SR .. EUCLIDES FIGUEIREDO 
(•) (Pela .ordem) - Sr. Presidente, 
V. Ex"., evidentemente, la.bora. · em 
equívoco. Não terei· sido :t:elli; = mi
nhas palavras, mas tão_ pouco posso 
corrigf~las, pois as trouxe esc:itas, e 
ai estão . para sanar qualquer dúvi
da que . por ventura possa. pairar no 
espfrito de v. Elt". Verá, então, que 
não fiz censura à. Mesa; apenas las

. tlmel a praxe seguida em nossos tra-:
balhos, para a qual-O-Regimento_In· 
terno não prevê uma norma. 

Se v. Ex".;'Sr. Presidente me con
ceder a honra de ler as pa.lavra.s que 
acsbel de pronunciar, vem ter sido 
1tljusto para comigo nas apreciações 
que vem de fazer colii -tanta veemên
cia. Sempre acatei a eutoridáde de 
v. Ex". e nunca, em minha vida, que 
por assim dizer se eprmdma _ do __ se'!l_ 
término, delxe1 de rispeita.r UllU!. au
toridade, quando legal e leglt;lmSJlle":l• 
te é:onstituida. <Muito bem.) 

o·SR. PRESIDENTE- Sem reno
var a: questão, V. Ex"., me perdoar& 

·se cometi uma injustiça. Pareceu-me. 
porém, que V. Ex". estranhara ter a 
Mesa interrompido os trabalhos sem 
(Uspositivo regflr.enta.l que para tanto 
a autortza.sse. M'!nbs a.udic;Ao ter· 
me-á feito então cair em equivoccs, 

. pois .fama.ls ~enstn-el a .q_uem «uer que 
:r &se; apenas . !;ll'OCm'O defender meus 
atos, que podem ser errados, mas sem
pre praticados com elevação 1mpar
cla.lidade e · esclarec'.mento. <Muito 
bem. Palmas.> _ 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
- Agradeço a. V. Ex". a maneira 
como colocou a questão, reconhecen
do que eu n!io praticara uma injustiça. 

O SR.. FLO~ DA CUNRA - Sr. 
Presidente, peço a pa.la.vra., pela . or
dem. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la.vm o nob..-e Representante. 

c•> l~ão foi revisto pelo crsdo:'. 
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O SR. FLORES DA CUNRA (Pela 
ordem) (Pc:Zmas) • (Lt! o segu.fnte dis
cursol -·Sr. Presidente, não é solici
tado por qualquer interêsse subalter
no, ou mesmo polít:co, que venho a 
tribuna na hora apavorante que esta-
mos vivendo. -

Pretendi, em ocasião adequada, fa
l<l.r sôbre o ~unto de que vem agora 
tra t<l.r e dêsse propósito meu dei co
nhecimt:nto imediato ao eminente Sr. 
Otávio Mangabeira, orientador avisa- -
do e luminoso da corrente partidária 
a. que estou filiado e devo coDSciente 
subordinação. _E' que enten.cti de não 
ficar OO!ado qua:ndo do discurso aqui 
proferido pelo nobre depur..ado Sr. 
Barreto Pinto em que à guisa de cri
tica à acefalii dos ministérios, pela 
ausência. justificada ou não dos.-mi.
n,istros de Estado, deixou derramar 
sôbre o General Góis Monteiro "o a.ze-. 
dume de uma severidade imerecida ·e 
cruel", como dizia Rui Barbosa, em 
tmse deslumbrante e impecável._ 

O Sr. Barreto Pinio - Confirmo 
tudo quanto disse. 

O SR.. FLORES DA CUNHA -
SintO-me, wrtanto, no deyer de decla- · 
rar que não tendo podido falar naquele 
inome:c.to, fa.ço-o· agora, movido tão 
sõi:ne:nte pelo desejo sincero de ver 
restabelecida. a verdade sôbre alguns 
ratos que não<!oram apresentados com 
exatidão. 

Estou devtdamente informado de que . 
o 11Ust.!'e General. Góis Monteiro só re
cebeu uma ajuda de custo.para. ir dil
sempenhar uma alta missão inter
nacional na Capital Uruguai, e 
&Inda. mais, de que continuou perce
bendo os venctmen·tos ;nllita.res de seu 
posto, acrescido apenas' de llma verba 
para. repres~ ta.Çl!.o. 

. Nada. ma!s do que tsso, c que quer 
'dizer: vencim~ntos e proventos sensi
velmente inferiores aos dos demais em
baixadores do Brss1l ou de qualquer 
clv!l em m!ssl!.o Idêntica.. 

Esta.s a:flrm.ações desa.fiam e arras
-~ qualquer contradita. 

Não sou dos que entendem que aos 
representantes da Nação, como a. qual
quer cldadl!.o, faleça o direito de exa
minar, critiear ou mt!Slllo fiscauzsr, os 

a.tos dos mais altos expoentes da. a.d
nnnds~açáo pública. 

o Sr. Dioclécio Duarte - Ma.; nl!IlCa 
!azer inju.stiça. 

O SR. l"LORES DA CUNHA - A 
critica dos atos públicos é da essência 
das democracla.s, e quem_a exerce de
nota a.té zê!o patriótico. 

Quando nobremente praticada. cons
truindo e concorrendo para o bem pú
blico, não atenta contra os melhores 
e m!i.is alevantados sentimentos de 
justiça e de respeito pela honorabill
dade alheia: "apreciar um fato não 
é ferir um individuo". 

O Sr. Barreto Pinto - V. E~." está. 
falando da segunda parte. Deve re
ferir-se à primeira: as declarações 
ali contidas em tôrno da figura do 
General Góis Monteiro, que confir
mo. 

O Sr. Afonso rLe Carvalho - V. Ex:" 
deve ter escrúpulo de confirmar êsses 
conceitos. 

O Sr. Leopoldo P~es - A probi
dade do General Góis M<mteiro está 
acima de qualquer dúvida.· (Muito 
bem.) 

O SR. FLORES DA. CUNE:A -
Deixa de - ser respeitada, porém, e 
tida. em aprêço, quando descambe. 
para o terreno esteril, senão defeso, 
das insinuações càluniosa.s e malig
nas. 

O Sr. Ato.Ziõa. Nogueira - Calunio
sa. e maligu.., diz V. Ex." muito bem. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Muito antes de entrar a. ditadura em 
tõda a plenitude de sua ação nefasta, 
não mantinllil já_ eu relações de ca
maradagem e afeto cOm o General 
Góis Monteiro, de quem fôra amigo 
s!n.cero. 

De cer..o tempo, porém, a esta pa..r
te. voltamos a. reatar os laços da. ve
lha estima que noutra época nos 11-
gara. 
. N"'ao creio que os erros do General 
Góes Monteiro sejam da categoria 
dos que se quallficam de lrremedlâ-
_vels. _ 

Ao con~, de grande número, 
senão de todos, se redimlu êle de 
modo cabal, fazendo varrer -de sôbre 
o nosso \ solo, e para sempre, todos 
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<Js ve&tigios do regime que nos levou 
até às bordas da. rtúna total. (PaZ• 
mas.> 

E' enorme o bem que por isso lhe 
devemos! 

Antes elo desfecho auspicioso, e 
. Jogo após o set1 regresso de·· Monte
vidéu, já. nos prestara o grande ser
viço ele forçar a Ditadura a conceder 
algumas franquias liberais, facilitan
do o restabelecimento relativo da. li
berdade de pensar, escrever e falar. 

Não foi indiferente aos propósitos 
g::nerosos e gerais dos que propicia
vam a decretação cia anistia aos pre
sos· e condenados polit!cos, tendo sido 
solicito em atender à situação dolo

. rosa de .seus camaradas colhidos pelo 
infortúnio. 

Foi, ainda, ·quem, sem temor, con
correu para que o retõrno à legali
dade fOsse apressado com a convo
caçã<J àe eleições livz-es e no mais 
breve prazo. · 

Erros politicos ineVitáveis quem não 
O!! terá pra t!ca.do neste pais ? (Pal
mas.> O que, porém. penso enxergar 
nos ataques que ora re lhe fazem 
outra coisa não é senlkl o despeito 
dos que !oram apeado3 das posiçt'es, 
ou o dw:onsolo das ambições des
controla.das e ir.saciadas. CPclmas.> • 

O Sr. Ernesto Dorneles - Desc:on
sô!o e:in que caiu V. Ex.•. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Pode rer, . na verdade, um consOlo o 
qut V. Ex." acaba de diZer, mas .meu 
sofrimento, em dias de cadeia, por 
amor a meu Estado, já. me terl!o re
dimido dêsse êrro. CMutto bem. PaZ- · 

-mas.> Ar.t!.cule V. Ex.• fatos contra 
minha administração; -:asculhe os 
escaninhos da administração riogran
dense e venh~ à tribuna denunciar 
os crimes. 

Denuncie um crime, um2. preva
:rlcaçâo pra.tica.ds por mim! (Pal
mas.) 

O SR. ?~ - Lembl'o 
u.o nobre -orad~ que o tempo está' 
a !indà.r-se. · 

O SR. F"....OR.ES D.\ O'O'NRA -
eõmenJte ms.1s algumas !rases, se
llhor Presick<nte. 

(Dírtgtnàc-se ao Sr. Err.esto 
DomeleS.) 

V. Ex.•, COIIUl ínterventor do Rio 
Grande do ·sul, !oi o "soldado des
conhecido". 

O Sr. Ba-rreto Pinto - Por isso, 
·tornou-se herói. 

O SR. FLORES -DA CUNHA -
E!:'ros pol!ticos inevt.tá.veis, quem não 
as te."á. praticado, neste pais? o que, 
porém, penso enxergar no ataque que 
ora !azem ao General Góis Monteiro 
outra. ccisa. não é senão o despeito 
dos que !oram apeados das posições 
ou o desconsOlo das a.mb1ções desoo 
controladas e insaciáveis. 
- Era ineVitável que o · a.tua.l M1n!s
tro da Guerra, depois de 29 de ou
tubro, desper+,asse contra si tôd:a. 
um& a'OO!anche dé ressentimentos e 
malquetrelll}as. · • 

Ele-~. po:~rérn, · pela. reputação e vro-
bidadê:':":------- _ _ _ . . ___ . 

O Sr. Diocléc!o Duarté :.:..;.--E ·tôd&-:c
naçll.o reconhece. 

O SR. FLORES DA OUNBA -
•.. inatacáveis, de que goza., não 
precisa de mlnha. de!esa, nem mesmo 
de reparação aos ataques de que !oi 
al'IO. 

Ningui!m, neste pe.is,. absolutamen
te ninguém, mesmo em se trats.ndo 
de desatetos ou dos que lhe U>nham 
reservas (multo bem) , P<Xierá negar 
a. limpeza de rn!ioo do General Qóis 
Monteiro (apoúzdcs; palmas>, l."eco- · 
nhecida por todos e tru:Íl~m por 
todos proclamada, como, por !o."tuna., 
ocorre· em re!a.Çlkl a. todoS os grandes 
chefes l:lilita.res C:o Brasil. CMutto 
bem; palmas. O oradcr é cu.mprf
=tado.) 

O SR. BA&RETO PINTO 
sr. Presidente, peço a palavra pela. 
ordem. 

O SR. PRSSIDE'NTE - Tem s. 
palavra o nobre Reprerenta.nte. 

O SR. BARRETO PINTO 
(Pe::a ordem) - Sr. Presidente, peço 
e V. :e:x.• l.II.sCl;ever-me pa..""S que 
possa.. "portnns.mente, responder 110 
Sr. General Flores da C'unhs., não 
o fezendo agora. por se achar ~m 
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c:Us(:ussli.o a. moção por V. Ex.a anun
ciada.. 

O SR. PRESIDE:r-."'l'E VQSSa. 
Exeei:ência. será. a.tendido. 

O SR.. NER.EU RAMOS - Sr. Pre.:. 
.sidente, peço a pala vre., pela ordem. 

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

'· O SR. NEREU RAMOS (Pela or
dem) (*) -Sr. Presidente, partl~
rio que !ui - e disso nã.o me arrepen· 
do - do golpe de lO de novembro, nã.o 
subo a esta tribuna p~s. detendê-lo. 
Nossa deZesa, a defesa dos que se so
lidariZaram com êsse movimento já 
foi feita nas urnas de 2 de dcze::nbro, 
pelo povo livre- do BrasU. . 

Não venho à tribuna p~a dizer à. 
nação o que foi o 10 de novembro, 
porque não desejo roubar acs trabalhos 
da Constituição o tempo que o Regi-· 
mento lhe reservou. 

Não pretendo dividir os brasUei• 
ros nem condenar possiveis erros poU
ticos, porque: como acaba de observar 
o Sr. Representante Flores da Cunha, 
quem pode neste íJais atirar a primeira 
pedra? 

Subo à. tribuna p~a declarar, em 
nome do meu Partido, que êle vota a. 
moção apresentada pelo nobre Depu
tado otávio Mangabeira <muito bem) 
mtroduz!ndo-lhe, entretanto, uma mo
dificação. porque nós, o que deseja
mos· nesta hora, é a união de todos 
• os brasUeiros em tOrno das fôrÇas 
armadas. <Muito bem.) 

Não devemos trazer pe.rà esta .1-..ssem
bléla dissídios polltlcos, tentando fazer 
gravitar, em redor dêles, as :!Orças 
armadas. 

A moção que votaremos é. a seguin
te: . 

"Já em plefrll debate o proje
to de que vai resultar, dentro em 
bréve, uma CC!nstituiçf.o democrá
tica, a. Assembléia. Constituinte ma
nifesta o seu aplauso e o seu agra
decimento às :fOrças armadas da 
Repllblica, terrestres, navais e aé
reas, pelo modo como, unidas em 
todos os movimentos 1'1\publica.nos, 

( 0 ) N~ foi reVi.Gto pelo omdor. 

num movimento pacífico em tOrno . 
de seu cbete 'e sem outra ambição 
p~amente que a. de ·servir o 
p~ cumpriram dignamente o seu 
dever de fidelidade à Pátria." 

<Muito bem.> 

Esta moção une tOdas as consciên· 
clas democráticas desta Assembléia., 
(muito bem) ao derredor das fOrças 
armadas, porque sem elas, sem o se11 
concurso decisivo nã.o se teria reallzil.
do o 15 de novembro, mas, tàmbém, 
não se teria concretizado (l 10 de no-: 
vembro •. como alndét o 29 de outubro 
<Muito bem; muito bem.> • 

Foram ·as mesmas fOrças armadas, 
as gloriosas fôrças armadas de nosso. 

' pais, que, inspiradas em seu patrio
tismo, levantaram o espirito e o co
ração para pensar na Pátria e dizer: 
- Ps.ra frente Brasil, porque o que 
queremos é o teu engrandecimento •. 
CMutto bem; muito bem; palmas;; 
o orador é cumprimentado.> 

O orador envia à Mesa a. se
guinte: 

Moção Substitutiva à Moção 
Mangabeira 

Já em pleno debate o projeto. de que 
vai resultar, dentro em breve, uma 
Constituição Democrática, a Assem
bléia ConstitUinte manifesta o seu 
aplauso ;o o seu agradec!mento às fô· 
ças armadas da República - ·terres
tres, navais e aéreas, - pelo modo 
como, unidas em todos os movimentos 
republicanos, num movimento paci:f!co 
em tOrno de sens chefes, e sem outra 
ambição, ·provadamente, que a de ser
vir o pais, cumpriram dignamente o 
seu dever de fidelldade à Pátria. 

Sala das Sessões, em 4 de junho de 
1946. - Nereu Ramos. 

O SR.. PRESIDENTE - Acaba a 
Mesa de recebêr uma moção substitu· • 
Uva. Para :fal&.r sóbre o assunte, dou 
a palavra ao Sr. Representante Prado 
:S:el!y. 

O SR.. PRADO gEI,LY - <• > Sr. 
Presidente, !aço :tusttça ao eminente H
der da. maioria ao acredit~ s!ncera.s ae. 

. 
(•j N~ !o1 reVisto pelo orac1or. 



suas expressões, quando. anunciou o 
propósito de vêr, em tõmo de. uma. 
formula, co!lgrega.dos o pe~ento 
e o sentido d.este. Cw;e.. 

li/Ias, se S. -Ex." tem êsse oh! etivo, 
não foi outro o pensamento do enli
nente lider da Umao Democxátjca Na
cional, quando, no comêço desta ses
são, e menos a pretexto dos fatos que 
aqui ocorriam, do que, talvez, pelo !ni-. 
cio dos :iebates sõbre o proJeto de 
Constituição. solicitou a esta Casa que 
manifestasse sua gratidão às fôrças ar
madas do pais <apoiados), ao Exército, 
à Marinha, e à Aeronáutica que, uÍli
da.o; em 29 · de outubro último, ext!n
guD:am a tLtadura no :SrasU <apoia
dos) permitiram a convocação desta 
Assembléia (apoiados)· e proporciona
ram com êste-·fato, a tôda a Nação, o 
direito de ter ·uma Constituição livre
mente votada e livremente concedi
da. 

O Sr. Otávio Mangabeira ~O adi
tivo é desmerecer o ato da.s tõrças ar
madas da nação nos acontecimentos 
de 29 de outubro, exclusivamente. 

'(Palmas.> ' 
O Sr. Nereu .Ramos - O subst!tu

tivo tem o intuito de não dar ca.rater 
:Politico á moção. (Palmas.) 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, a moção apresentada por nós 
não tem carater politico; tem uma 
alta significação nacional .. 

Neste momento, não estou aqui na 
tribuna como elemento da oposição . 
ao govêrno. Ao contrário. Em tOrno 
do propósito .de prestar a devida ho· 
menagem ás fôrças arma.das, extendo 
a mão ao Sr. General Elll;loeo Dutra, 
um dos chefes do movimento de 29 

- de outubro. (Palm:tS.) • 

Como vê v. Ex."', Sr. Presidente,. 
:não há o menor objetivo· politico no 
nosso ato nem· nas nossas palavras. 

o s:-. OtáVio Mangcibe'J.To,- o sen
tido da moc;ão não é obscurecer o ato 
do General Eurico Dutra nos aconte
cimentos de 29 de outubro. <Trocam
se numerosos apartes. O Sr. Presf.ãen
te, faz.e'il4o soar insistentemente os 
tímpanos, reclama atfmçcfo.> · · 

O SR. PRADO KELLY' - Sr. 13re· 
sidente, não compreendo a. e:citação 
que v&l. la vranao I!:) plená.rio. Se nos-

sos obJetivos são comuns, como apre
goam alguns dos ilustres Represen
tantes, a que vem, Senhores, esta. exal. 
tação?! · 

Tivemos um obJetivo, e o declaro: o 
obJetivo não foi politico; o objetivo fo! 
patriótico, para o fim nacional. 

O Sr. Paulo Sarasate - O objetivo 
foi, sobretudo, histórico. 

O Sr. Jarbas Mc.ranhiío- Se a mo
ção da U. D. N. ~o :fllsse facciosa, 
ela, que se diz dona da democracia. . . -

Vozes -:·oh! -

o ·Sr. Jarbas Maranhão- Um mo
mental Os Senhores dão exemplo, não 
de democracia, mas de intolerã.ilcia. 
(Trocam~se nu~erosos apartes.> 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar 
os tímpanos) - Atenção! Está-eom a 
palavra o Sr. Prado Kelly. 

O Sr. Jarbas Maranhão - Pedi
ris. licença. paí:a termina: meu a.par
te. 

O SR. PRADO KELLY - Tenho 
todo o prazer em receber o aparte 
do nobre colega. 

o sr.~-Mara11,7úlo - Peço 
a. atençM dos democratas" da·u:-v. N.-- -
Se a moção não fôss<' facciosa,~ n~ 
seria uma afronta; porque democra.-
cl.a. · é nobreza, é justiça. mas é tam-
bém respeito à dignidade humana, 
a.o passo que a. moção da U. D. N. 
é desagravo, é afronta. ;. . um Senador 
do Brasil, eleito pelo povo do Brasll 
nas urnas, numa eleiç!ío livre. <Tro
cttm.-se nu~osos apc:rtes.) 

O SR. PRESIDENTE - Atençã(Í 1· 
O debate não pode continuar desta. 
maneira. • 

O SR. i"&ADO EELLY' - Sr. Pre
sidente, <lli.!clli:lente se terã. apresen
tado a esta Casa · um :ioc=ento de 
inspira.çãÓ mais alta: nenhmna. pala
vra, nenhum têrmo a reba.lxal'·lhe & 
-slgniflcs.çáo b!stórl.ca i 

o Sr. Afonso cZe C~cüho - S9 
!O.sse sinceTS.; IllS8 nãC> 6. · 

O SR. PRADO DLLY' - Asae
guro-lhe que é profundamente ll!n-
cers.. 

8erl.a. · lnel1vel, ar. Presidente, que 
t1ves.se%1'os de mod1flca:r a.s praze~~ 
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parlamentares para votar as propoo
tas· desta Casa, não a luz -de seus 

· tê!'inos, :nas à luz de supostas mten
<;ões. 

Pergunto eu: em que. este. red-ação 
:fere suscetibilidades ? 

se o ilustre Sr. Deputado Sousa 
Costa se apressou, desta tribuna, em 
declarar que· daria seu voto à .noção, 
em que esta moção pode prejudi<le.r 
o sentimento desta Casa,. se S. Ex.a 

· acabou de se re!em aos propósitos 
de compree]lSãO e de L on!raternidade 
do ex-rlitador do Brasil. 

Se esta . moção não tem um só 
têrmo capai de feri!' suscetibllida.des 
ot. melindres, não se justifica. que 
se . lhe apresente substitutivo · (Muito 
bem.) Não se emenda o que está 
correto~ · · 

O Sr. sousa. Costa. - Estou de 
acõrdo com V .. Ex. •. quanto à moção 
apre$entada pela.- Uniãc Democrátioo. 
Nacional: nada encerra que se não 
ha.rmon!ze com o nosso sentimento. 
Permita-:ne, porém, ponderar que a. 
moção · proposta pelo nobre lider · da. · 
maioria se ha.'"l!loniza igualmente com 
tais sentimentos. Va.í, mesmo, mais 
longe:. amplia nossa homenagem às 
nobres classes armadas. 

O SR. PRADO KELLY - l!: real• · 
mente mais ampla.. . . 

Curioso o zê!o, quase diria., ·os pro
pósitos ciumentas com que o ilustra
do Sr. ~,.Sousa Costa deseja Impedi!' 
rendamos ao Sr. General Eurico Gas
par Dutra, Presidente da. Repúbli-
ca .... 

O Sr. Sou.sa. Costa - Ciume, não, 
orgulho de veri!ica.r que V. Exas. 
~poia.m o :E>residentc que nós eleva· 
mos à Presidência da República con· 
tra os votos de V. Exas. 

O SR. PRADO .KELLY - .. • O 
nosso apóio à. atitude que, como Ge· 
neral do Exército, teve em 29 de 
Outubro, pondo têrmo a. uma. dita.· 
c1u.--a, que fo1 o opróbrio da · Nação 
(Pcl= e ;protestos.) 

Sr. Presidente, a. moçl!.o nio 6 
substitutiva.. mas o.ditiva: S. Ex.•, 
o Sr. Nereu Ramos. pretende a.m· 
p11ar OB objetivOB da propOBta. Mlm
ga.beira., sollcita.ndo ms.n.ifemassemOB 

os nossos a.pla.u.so:; e r.gradecimentos 
às fôrças arm.a.das da ReiJ(1blica, pelo 
modo por que, unidas, a 29 de -Outu
bro, num movimento pacifico em tõr
no dos seus chefes, cumpriram dig
.na.mente o seu .dever de -fidelidade 
à Pátria. Que pretende o Sr. Sena
dor Nereu Ramos ? Pretende um 
acréscimo: que os aplausos às !ôrça.s 
armadas não sejam somente pelo 
golpe de 29 de Outubro, mas aind!ll 
por todos os moVimentos republi
canos. 

O Sr. DiocZécio Duarte - O que 
não contraria a moção Mangabeira. 

O SR. PRADO KELLY - A emen
da aditiva. não entra em colisão coon 
a. moção por nós aPresentada. As
sim, pediria a V. Ex.•. Sr. Presi
d~nte,. submetesse a votos a. proposta 
primitiva, nas têrmos em que· foi 
rédigida, com o acréscimo sugerido 
pelo Sr. Senador Fereu Ramos. 

Qualquer out.r:.. ro~ma será uma de· 
form2.ções das práticas regimentais. 
Não basta' d!zeJ .ue uma emenda é 
substitutiva pa'!'a he atribuir tal cà.. 
ráter, mns é a .Jatureza mesma da 
emenda que lhe dá o caráter próprio 

A moção não é substitutiva, e; sL'll· 
aditiva. Sendo aditiva, não entra em 
con!llto com a apresentada pelo Sr. 
Deputado Otávio Mangabeira .. 

A V. Ex." Sr. Pres!rlente, a meu 
vêr, incumbirá. em primeiro lugao; 
submeter •ao voto da Cafa a moção tal 
qual ro: redigida, em relação à qual 
se antecipou o aplauso de quasi todo o 
plenário. A seguir. pediria a V. Ex.,. 
que lhe acrescentasse, como :forma adi
tiva. - em todos os movimentos ~
publicanos. 

Devo cllzer, Sr. Presldenté, que n~s
ta cláusula - em todos os movlm'n· 
·tos repul:lllcar.os - eu e o meu Par
tido não consideram<:>s incluido c gol
pe de 10 de novembro de 1937. (PaZ
=>, porque não foi um movimento 
republ.!cano, = contra a Repúhli
ca. (l'rfuito bem; Muito bem; Palmo.s). 

O SR. CARLOS MARIGHELA
Sr. Presidente, peço a palavra pe':a 
·ordem. 

O $R. PRESIDENTE -"Tem s. pa
·1avrn o nobre Representante. 
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o SR. CARLOS MARIGHELA (Pe- uma moção, nem dé outra, porque 
la ardem) - Sr. Presidente;· Srs. nossa posição é coctra golpes a.rms.dos 

·Representantes! Em ru>me da bai;Cadi ·e contra a idéia de se utillzareni as 
comlUl!sta, veliho fazer uma declaro.- fôrças a.."''D.lldas para. el!.volvê-las em 
ção sôbre :> aasunto que se ..tiscute golpes e a-ventu.'"S.S. 
neste momento. Nossa bancada la- 'O Sr. Flores da Ou:n1tG - v. Ex." 
menta.. e lamenta. profundamente, que- me permite um a'larte? 
nossas- atividades de representantes do 
povo, que deviam estar dedtcads.s ao O 'sa. CARLOS :M:AR.IGBELA. -" 
projeto de Constituição que, prepara- Pois não. · 
do pela Grande Comissão, se enc.;n- O Sr. Flores da CU.111u1.- Eu estava 
tra em plenário, sejam desviadas P'tra tomando um copo dágua e, por isso, 
questões pessOais e divergências aa n!i.o ouvi perfeitamente o apari~ do 
politicagem. Consiaeramos um erro. nobre Senador Sr. Carlos Pres~s. 
retardar os trabalhos de_ elaboraç~o P~nso que o General Góis Monteiro, 
da Carta Magna, que deve ser d:emo- tnnto quanto eu, não muda de cavaw 
crática, para tratar de assuntos que no melo do combate. <Muito bem). 
n§.o podem interessar, de modo al-. o sr. Carl!Js· Pre;Jtes - E' ao que 
gum, ao povo. Para nós, golpes como estamos a.ss!stindo. -· · 
o de 10 de novembro e o 29 de outu-• ---
bro estão nas mesmas condiÇões .. O O Sr. João Mendes ...,... O orador me 
que se visa, neste momento, é sedu- permite um aparte? . 
zlr as fôrças 'armadas para ·levá-la-; a o· SR. CARLOS :MARIGHELA. - · 
novos golpes, novas aventuras. Deve- A vontade. 
mo-nos lembrar de 10 de novembro 
de -19'3'i, mas para aproveitar a ~xpe~ O Sr • João Mendes ~ Quero acen
riênc!a e nunca para recàirmos nos tuar que V. Ex." está se servindo da. 
erras anteriores. · · d1scus~- tôma de assunto ()OÚ-

0 Sr. Carlos Pre/rtes _ A própria - tico, para faZl!l'lnn~-ee~a. a fato 
1ntenenção do Genei:-al Flores da Cu- Que é de uso quotidiano IÍÕ Partido--
Ilha, nesta tarde, já. mostra que a Ge- Comunista, nesta Casa. 
neral Góis Monteiro está mudando de o SR. CARLOS MARIGEE!....'I. ~ 
cavalo:- Tenho a -declarar a v.· Ex." que não é 

O SR. CARLOS MAR.IGE:E:LA -
Uu!to. obrigado a V. Ex." pelo apar-te. 
que c:m!irma, precisamente,_ o que ~~ 
tou dizendo. Aqueles que- trazem p<J.
ra. este recinto divergências· de poli
ticagem. estão incldin<io em pro:fun- · 
do erro, que nosso Partido conder>.a. 
do alto desta tribuna. ~ 

-Não é a utilização das :fôrças ar:na. .. 
cas que nos deve interessar, pa.r3 
atender a convenfências pa.rt!dá,..,.~ 

dos que aspiram ao poder. Sua m!s.;:i.o 
é cuÍnprir ordens do GoVêrno e .;a
-rantir a democrs.cia. e :láo a de tnta:-
vi.r em questões de baixa poUt!~. 

E' o que nossa bancada quer. rea-. 
1'Jrmar aqui. Meditemos pr<>funda.
men~. Srs. Representantes, sObre o 
que se está passando neste plenáric,, 
pois êste êrro nos pode leve- a co."t
t;eqiÍências sérls.s .. 

O Partido comUilista deseja. :fr!s3.l' 
que não pode estar a favor nem de· 

d~>. nosso Parti :i o uSar êsses meia&. 
VV. Exas. é que levantaram aqui pro
blema da· natureza' d~ golpe de 29 .:!e 
.ou•ubrc achando · q:.e poderiam ter 
traz!do grande beneficia ao pais; vv. 
Eitas." é que estão procurando utillZar 
e>ta discu.ssão e o próprio plena.rto 
para servir a interêsses partidá.rlos, 
dlscussão que não traz-qualquer oene
flc!o à. nossa tarefa de elaborar um:.\ 
Consf;ituição democrátiCa.. 

O Sr. João Merntes - E o golpe d~ . 
-1935? . 

O sR. CARLOS MARIGBEr.A · -
Somos é contra a subStituição viole."l+.a. 
de homens por homens no poder Gra-
ças a 1935, nós, que somos defensores 
ú:tra.nsigentes da democrac1a e · co.n
b::otem_os pela. democra~a., podemos 
hoje -gozar dessas pequenas liberdades . ' 
que co:õquil:tamos. Ai de nós, S<> não 
!Osse 1935! o problema não é cc;n!ro."l• 
tar 1935 com 193'1, ou mesmo com 119 

\ 
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de outubro. Em 1935, combs.tia.-se o 
:rasclsmo. ·os comunistas e os ·nacio
nais libertadores empunharam armas 
para. impedir que o fascismo fôsse vi
torioso em nossa terra; mas em 29 
de outubro, verificamo~. que nada e1e 
concreto para a democracia se obtevz. 
porque se substituiu um ditador por 
outro; e viu-se também o que repre-. 
.sentjava um presidente togado, que 
adotava a polítiqa. do filhot!smo. 

Não é· assim, Senhores Constituintes. 
que se educa o povo para a demxra
cla, mas como faz o Partido Comu· 

· . l!ista, que declarou sua posição tenn!
oantêmetne cont:rária ao golpe de 29 
de outubro e que se manifesta adverso 
11 esta forma de discutir os proble:n>~.~ 
nacionais nesta Casa, levantando 
questões que SÓ podezri servir S .nt~

rêsses fascistas ou pa.rtldártos, com eis 
quais a nação e o povo braslleh-o nada · 
tem a ver. 

Era o que desejava declarax. <.Muito 
bem; mllito bem. Palmas.) · 

,;. 

O SR. SOABiES Fn.RO - Sr. Pre
. .sidente, peço a. palavra, pela ordem.· 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la'\ll'a o nobre Representante. 

O SR. SOARES FILHO <Pela or
dem) (0 ) - Sr·. Presidente, o mo
'Vimento de oplnifi.o que ape.ixona, .nes
té insj;ante, o reclntc da. Assembléia 
está sendo condenado JlOr alguns ~omo 
re..."Ultante de uína orientaÇão contrá
ria aos assuntos qüa dévem sobretudo 
:préocupar a. atenção dos nobres Cons
tituintes. Devo, entretanto, dlzer, de 

.princípio, que tal assunto. mais do 
que qualquer outro, não pode deiXar 
de preocupar os representantes do 
povo com assento nesta Casa, po:rque 

. os movimentos oriundos da bancatla 
da trnlão Democrática. Nacional· e de 
outros partidos se alicerçam ju.<t.a
mente na. defesa da democracia,. base 
em que deve repousar a ação da As
sembléia ~nstitulnte. (Muito bem.) 

As ocorrências politicas prec!sat:J. 
ficár marcadas com o seu significa
~ próprio. Se hoje, nesta Casa., se 
deu o fato comum e ,.otlnelro da JlOSSe 
de um representante eleito em 2 de 
Dezembro, a situação polit1cá dêsse 

·c•)· N<io Joi rems"..o pelo orador. 

representante no conjunto dos acon
tecimentos da polltica nacional impõe, 
imperativamente, àqueles que ~em:m 

pela pureza do regime e dos princi
pias democráticos, desde logo, Ullla oo
siçãD de combate e de vigilânéu... 
· C.Muito bem.) 

Foi justamente por se quedar na 
comodismo das afirmativas mais ou 
=os de~as que o Poder Legish
tivo da Nação se viu golpeado, de ma
neira mais rude, etn 1937. 

O Sr. Carlas Prestes - A moção 
devia ·Ser de protesto, e dlrlgida 1\0 
Ml.nlstro da Guerra, ante as violências 
praticadas pela policia. 

Vozes- Oh! 

O SR. SOARES FILRO - A .de
fesa da democracia. deve ser a pre
. ocupa.pção constante de todo de
mocrata. 

E' tão lógico, tão natural, neste 
momento, propugnar a aprovação da. 
moção a;presenta.da. pelo Sr. Deput..;o.do 
Otávio Mangabeira, como daquela há 
dla.s apresentada. Minha voz, ontem, 
como hoje, como a.!Iianhã, protestou, 
protesta e protestará sempre contra 
as violências da. polícia, praticadas nas 
pessoas de indefesos operários. 

Devo, portanto, dizer que, por ~erto, 
nesse principio do regime democnt!co 
assenta. a moção Mangabeira; po-:-que 
na vida nacional as fôrças a=adas 
tên::. sldo, quando lnspJ..radas no pa
trlot!smo. de seus chefes, a garantia 
e o baluarte dêsse reglJ::le. 

Estamos diante de um, fato que 
comporta perfeitamente a questão de 
ordem· levantada, de.sta tribuna. pelo 

· nobre Deputado Sr. Prado Kelly; Ná'J 
podemos cpnt!nuar a subtrair à. d\s
cussão e votação os postulados ~razi
dos ao conhecimento da Casa. Q•Jan
do não se quer enfrentar um disposi
tivo. de projeto, ou quando se quer 
elidir o significado de uma moção ou 
indicação, surge, desde logo, uma am
-pliação, a. pretexto de substitutivo, 
para que o conteúdo da. prlmltlva pro
posta se dilua e Perca seu significad'o. 
{Muito bem.) · 

Não VEjo em que a. lndicaçã.o apre
sentada. pelo nobre líder da ma!arla. 
Sr. 6enador N~reu Ramos possa s-.Ibs
titulr s. pr!mltiva do Sr. Deputado 
otAvio Mangabeira.. · r -
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o SUbstitutivo só tem cabimento 
quando, de· fato, modifica. "de :rond 
en comble". a . primitiva proposição. 
No . caso, a indicação Nereu B.amos 
àpenas amplia. a moção otavio Man
gabeira: Onde a primeira declara o 
p..."'pósito de manifestar "seu aplau
so, seu agradecimento às Fôrças Ar
mai! as da República - ~rrestres, =
vais e aéreas - pelo modo como, uni
das, a 29 de Outubro, num moVimento 
pacf:!ico em tôrno de seus chefes, e 
sem_ outra ambição, provadamenta, 
que a. de' servir ao pais, cumpriram 
d!gnamente seu dever de fidelidade à 
Pátrl,a", a segunda, do nobre Senador 
Nereu R.a.mos, estende êsses . aplli.liSos 
a todos os movimentos das Fôrças Ar-
madas da República. . _ 

Ora., Sr. Presidente, é o mesmo que 
se pretende votar contra a primeira 
moção, porquanto, se quisermos signi
ficar ao nobre Presidente desta casa 
o espirito alto e liberal com que Sua 
Ex." conduz nossos :trabalhos~ e se a. 
moção, de tal natureza fôr acrescen
tado dispositivo estendendo os aplau
sos a todos os Presidentes de Casas 
Legislativas do Brasil,. evidentemente 
estaremos burlando o significado da 
manifestação ao atual Presidente •• 
·O Sr. Nereu. Ramos -·Na-hipótese, 
trata-s-e de pessoas diferentes, ao pas
so qt~ as fôrças armadas são as mes
mas. 

O SR. SOARES FILHO .:._ O exer
cício da Presidência: é sempre a. mes

. ma. -funçi!o. 
O Sr. Nereu. Ramos - Não é o mP.s

mo c:a.so. . 
O SR. SOARES FiiLE:O - Entre-· 

tanto. Sr. Presidente, muito acima das 
palavras e dos raciocwos puros, o sig
nllicado regimental dos têrmos Vossa 
Ex a - ' _ . nao encontrará. Illl. moção a.:;>re-
sentada. pelo lider da. Ill9.ioria Illl.da a. 
que se possa. arr!.ma.r para conclwr 
que se trata. 'de emenda substitutiva 
da prl..li!itiva moção. 

V. Ex . ._ talvez quisesse vêr nas pa
lavras proferidas pelo nobre Depu
tado Sr. Prado Kelly, quando exce
tuou, no significado de nossa opinião. 
o 10 de Novembro. !.%o é, a.presentt'U 
sua repulsa e a. dos seus companlle!
ros ao a.:!)la.uso a êsse movimento, uma. 
base pa.ra. entender , que a. . segUnda 

. 
moção SlJ)lstituía a. primeira, po1-que 
contém esta diferenciação. 

O Sr. Otavio Mangabeira - Com 
refezêncl.a à minha. moção, a do· Se· 
nhor Nereu Ramoo representa a_ mes
ma cousa que, se eu propusesse, em 
24 de Maio, um ;-oto de congratula
ções e aplausos aos vencedores de 
Tu.iuti e a.o General Osório, s: E."'!:.a 
a.presentasse um aditivo, estendendo · · 
a hol)lena.gem a todos os generais em 
tôdas as batalhas. O ·objetivo seria, 
eviden~mente; o de d!minuir as gJ.ó.:. 
rias de :ruiuti e do ,Gomeral Osório. 
(Apoiaàos e '1láo apoiados) ._ 

O- SR. SOARES FILHO - Agra-. 
deço o S;pa.rte do nobre Deputado Se-

. nhor Otavio Mangabeira., que tão bem 
esclarece o pensamento e os propô- · 
sitos com que eStou na. tribuna..-----

Devo, entretanto, chamando a. aten-
çã-o elo Sr. Presidente da. casa; o no-
bre Senador Melo Viana., dizer que, 

-

na expressão "movimentos republica
nos" não pode estar compreendido, ae 
nenhuma forma., o 10 de Novembro·,. 
não porque queirames excluir esta 
data, como excluiríamos de fato, mas 
porque imtnifes•amrute a. 10 de No
vembro não ocorreu um "móilimenro- -
republiCano, antes se teria ds.do um 
movimento contra a República e a de
mocracia, ou seja um · movimento 
fascista.. . 

Desafio, desta tribuna, a quem quer 
qp.e seja que, diante da gramática,. do 
sentido do vocá;bulo na Jfngua e do 
siisntaca.do históri~o e socioiógico da. 
palavra, possa cogno:mina:' o movi
mento de 10 de ·novembro como repu-· · 
blicà.no. A Repúbllca. é um moVlmen
to do povo, e o que o 10 de nov.einbro. 
instalou, não sabemos se com agui~ 
cência das !Orças- armadas, obrigadas 
s. cumprir a.s determinações do Chefe 
do _GOvêrno, que traiu o seu mandato,_ 
não terá sido um moVimento republl·· 
ca,no e democrátiCo: · · 

De acOrdo ·com êle, êsse tato nAo 
!o!, nas suas origens, na sti!t. 1nsp1ra.
ção, oo seu conteúdo; nas suas canse~ 

-qüências, um movimento republlCSJlo. · 
E, se não · o • oi, a.- e:~elusão do 10 d8 
novembro da meç!!.o Nereu Ramo..~. ns 
bipótt-se, indl.ce que essa. moção DAo-. 
pode ser substitutiva. da do Sr. Oté.vio 
M-angabeira • . 
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Sr. Presidente, para. terminar devo 
dizer que a minha questã.o de ordem 
é·a.segujnte: V. Ex."' há. de suP.meter, 
ein pi'imelro lugar ao voto da Casa. 
a moção Otávio Mangabeira e, de
pois, à ampllat!va do Sr. Nereu Ra~ 
mos, mesmo porque, na. exclusão fei~ 

ta pelo nobr-e Deputado Sr. Prado 
Kelly não pode estar compreendido o 
10 .de novembro entre os movimentos 
rePUblicanos do Brasil. <Muito bem; 
muito bem. Palmas. O orador é cum~ 
pri~CUÜI.) 

O SR.. BERN.AR.DES Fn.HO- Sr. 
Pres!dente, peço a. Palavra, pela or

. dem. 
-

· O SR. PRESIDEN'l'E - Tem a pa-
Is.vra o nobre Represen-tan.te. ·-

0 SR. BER.N.ARDES FILEO (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, quer V. 
Ex·. a con.sidere, ou não, a questão de 
ordem levantada pelo Sr. Deputado 
Prado Kelly, e aceite a emell'lia Nei'eu 
Ramo.s, como substitutiva ou a.di-
llva ••• 

· o Sr. Prado Kel!v - Como substitu
t!ve., não; como aditiva. 

O SR. BERNARDES FILHO - •.• 
de "Ullla ou de outra forma, seja esta. 
ou aquela a. dellberação de V. Ex. a 
deVo declarar de .antemão que votarei 
contra a emenda.. 

Assim me pronuncio porque é fora. 
de dúvida . que se pretende desmerecer 
s moção apresentada pelo Sr. Otá.v!o 
Ms.ngabelra (não apoiados.> 

Vou demoll5trá-lo e v. Ex."'s fa
rão s. "!!neza de me ouvir. 

Justifica-se meu voto tão somente 
porque não está bem esclarecido. se o 
golpe de 10 de novembro, que pore... 
tende englobar no espirito ds. emen
da do Gr. Nei'eu Ramos e já a.gora. 
inciufdo pelas decla:rações expressas 
de S. Ex!' - !o1 um movimento re
publicano. Na verdac!e, sr. Presidên
te, não so sabe se foi o Exército que 
deu o goti:le de 10 de novembro,- ou· 
se foi êle ludibriado pelos documen
tos falsos que lhe · apresentaram. 
(Apoiados e protestos.) 

Esta é a verdade. 

O Sr. · Euclides Figueiredo Na 
realidade, o Exército ·sofreu o golpe 
de 10 de novembro. 

O SR. :SEP.NARDES FILHO 
Jl: preciso que se tenl:a a coragem 
de diZer a. verdade. 

o Sr. Juraci Magalhães - Tenho 
a. ii!llpressão de que posso oferecer ar
gumento demonstrando a evidente di
terença entre o movimento de 29 de 
outubro e todos os outros que o an
tecederam. Vejamos: dos movimen
tos de 22, 24, 30, 32, 35 e 37 decor
rerao1 castigos para as fôrças arma" 

.. das - deportações, reformas, trans-
ferências, prisões. Em conseqüência do
movimento de 29 de outubro, não co" 
nheço um só caso de persegu!çã.o, o que 
denota. a unanim!c!ade das fOrças ar• 
ma das nêste gesto . ss.lve.dor. <Pal
mas,) 

O SR. BERNA..'<IDES FILEO 
Sr. Presidente, o tempo de que d!s• 
pollho é -cUI'to, mas se me provarem. 
com poder de conVicção, que, premi" 
do- pelas c!rcunstê.ncie.s · do momento. 
o Ex~rcito deu realmente o golpe de 
10 de novembro •. nem assim lhe- em
prestarei meu aplauso por essa ati
tude. E isto porque eu o combati. 
fui contra êsse golpe, sofri as con
seqüências dêle, e acredito que não 
possa haver nesta Casa um só daque
les que hajam pertencido à Câma.m 
õ.e 1937, ~capaz de votar qualquer mo
ção que l.m!)lique apoio ao golpe de 
10 de novembro <Muito bem; muito 
'bem.) 

o sa. cAF:e· FILHO- Peço a pa
lavra., pela ;;rdem, Sr. Presidente. 

·O SR. PRESIDENTE- Apélo pa
ra os Srs. Representantes, a. fim de 
quo re$trinja.m suas considerações. Já. 
são 17 horas. O _objeto prec!puo da. 
Constituinte é votar a Constituição. 
e a M:ere ní"o conseguiu, apesar de 
todos os esforços, atingi-lo. Darei, en
t.rets.nto, a palavra ao nobre Depu• 
ta.do S.. Café -Filho, porque não se 
coaduna. com o meu espirito negar !:l 
qualquer dos Srs. Repre..--en.tll%ltes o. 
tz.so da pE.la. vra. · 



-246~ 

O SR. ' CAF.I!: . FII:.SO <Pela 
crãem) - c•> - Sr. Presidente: A 
banca.da. do Pa.rtido :::'l"Qg~ressista. 

},r~;muncls-se a. !a.vor da moção Otá
vio Mangabeira., . e enten-de que os 
moVimentos a.n<terio:res a 29 de ou
tubro - compreendid<lS pela. moção 
INereu · :Ramos ~ . jâ receberam a. 
hol:tiologação do Poder Legisl.a.tivo. 

A jan1ads. de 29 de outubro do 
a.no passado ainda não mereceu o 
aplauso da Assembléia e o golpe de 
10 de novembro de 1937, não teve 
ca.ni:ter republicano. Foi ao contrâ
rlo, anti-republicano, virtualmente 
contrârlo aos lnte:rêsses do povo 
bra.slleiro, ecoando C<llllO triste bar
retada. à. la.mscenta. mat"é do fascis
mo interna.ciona.l, en~o montando 
no m'Undo. 

No momento em que, no concerto 
das Nações Unidas, o BrnU vota 
pelo rompimento . de relações com o 
Govêmo de FraLco - pórque, · nll 
Espanha fra.nqulsta, não se pratica 
a deniOCl'll.<lla.; nem estão assegilrs.das 
as liberdades huma.ns.s - damos A 
m~ão Mangabeira.· -lnterp,.-etsção 
ainda. mais ampla: a. de a.pêlo às 
.classes at"madaS pa._-rg. que, fieis ao 
sentir do- povo bra.slleiro de onde . 

· dimanam, não eonsirita.nl se desvir-
tui a democra.cla.. . · 

Tendo assumido a• responsabilidade 
dos ·destinos da RC'plí:blica. e daS 
prâticas democmticas em 29 de . CIU
:tnbro, sejam exárctto, .armada e_ a.-e
ronáutlca., nesta hora g:ravissima-, 
que v:!ve a. Nação, fiadoras de que 

, llJl.<l retrocederemos; nem voltaremos 
a consentir em !ILa.IlObra.s políticas 

· .criminosas como as que le'l's.ram o . 
-Br.a.sil ao golpe fascista. de 1!1 de 
· novembro. · / 

Sentimoa · que agentes _,secretos 
!l)rocura.m perturba;r a. vida nacio
nal.· 

E dentro désss. ·g:ran&! crise o 
Govêrno despreve'llido concede a 
compa.n}Ua estrangelra. a. exploração, 
por cinqüen-ta anos, de pOrto e es
trada. de fen-o ps.ra exploração do 
tdnérlo nacional. Mais ainda.: pre
tende-se resolver & crise de a.Jl!n.en-

, :taçã.o media.r.te a. concess!ío, a U.-ma 

pa.rtlcl,lla.r, da v~da. importação e 
_ e:1Cf10rtação, de genêros de primeira 

necessida.<:!e. 

:estes !a.tos, êstes acontecimentos, 
fa-talmente éondizem ao descrédito, à. 
perturbação da vida polltica. do Bra
sil ·e podem ser veiculas de no
vas perturoa.Çõe.S. Os in.!migos da. 
democracts.. · que· galga.ra.m o po
der pelo golpe de 10 de novem
bro, rutravás da. ·vergonhosa. comédia. 
. do. pla.no Cohen, 'talvez · jâ tenha:ál 
no bolso novo plano, já. que não 
queremos ver no da. policia., há. póm:o 
revela.do, . novo -~-to pa;rs.. 
destruir o . Psrlllm&!to e a. Repú
blica.. 

.Sr. Presidente! Todos nós, da ban
cada progressista; apoiamos á. moçãO -
J~.~Ia.nga,betra;· sobretudo . com o sentido 
de que ela encerra um a.pêlo à.s clas
ses armadas para. que se mant-enham 

. a.lertas, c0ll.SC1lls de- sua aJta . r-es
ponsabilidade perante o povo brasi
leiro, e sejam !ia.d'(l['as de que o 
Bra.sll :não voltarâ ao regime dita.
tor!a.l, · multG-pe!o_contrârio, exérci~o. 
a.rma.da. e a.erollãU!.tl::a;,--!ll,a.nterá.Q _____ _ 
sci.J:na de tudo as normas democrá-
ticas acompanhando fielme-Dlte e.s 

· Nações Unidas. · 

· Do CÓntrárlo desceremos à situação 
lnf-e!Jz da. Espa:n·b a , com cujo ,go
vêrno o nosso colJCordou em romper 
relaç()es. 

(Muito bem. Palmc.s. -9 orador é 
muito cur;;t>rimen:taa.o. >- · 

O s:a. PRESIDENTE - Achando
se na casa o Sr.- José Gaudencto 
correi<i de Queiroz. 1.0 Suplente de 
Deputado, eleito pela. Unl.ã.o Demo~ 
crátiea Nacional no Estado da. Pa
raíba, conv:!:io . os Srs .. 3. o e 4. o se
cretár:!os a. !nt;rodaztrem S. Ex:.", no 
recinto. 

Comparece s. E:r:." e fi1'8W o 
compromisso regtmental. 

MeUs Se:úlores. a.cha.:SC sõbre a 
. mesa. o seguinte requerimento ·de ur-
, gêneia, pedindo o encer:rsmento do . 

debate em torno ds :moção Otâv1o 
Mangabeira, a fim de ser lnleiada .a 
votarAo. ·COlll preterência, do .sllbSti
tutivo do SI:· Nereu Ramos: 
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Requeiro encerramento da discussão " 
<la ;moção OctaVio Mangabeira, pa!'S 
·'lS efeitos d~ ser votada imediatamen
te com a preferência do substitut!vo 

_ _. Nereu Ramos .. 
S. S. 4-6-46. - Edmunàt.> Ba~o 

Pinto. 

O SR. PRES!DEN'l'E - a primeita 
parte do requerimento não tem efeito. 
porque não há encerramento de dis
cussão. Se dei a palavra .aos Srs. 
Representantes, foi para que SS. EElt.~ 
pudessem esclarecer seus pensamen
tos. 

a &egunda. parte é relativa à prefe
rência entre as duas moções. Os SN. 
Representantes, que aprovam a pre~ 

:ferência so:Ucitaãa que!ranl Zevantar
:se. (Pausa) • 
~aprovada. 

OS-~. PRADO KELLY- Sr. Pre
Sidente, peço a. palavra., pela ordem. 

O SR. PRESl'PEN'I'E - Tem a ))~

Ia vra o nobre Representante. 

O ~- PRADO KELLY <Pe!a or
ãem) - sr. Presidente, requeiro ve
ii!icação de votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai"se pro-
~eder à verltlcação:- · - · 

O SR. Plt.ADO K:ELLY (Pela or
dem). - Atendendo a. apelos que me 
foram !eitos por várlos colegas, ~e

•'tiro meu l'equerimento de verl!ica
ção de votação. 

O SR. PRESIDE:l-."'TE Tendo o 
autor do requerimento desistido da. 
verificação,- vou proceder à votaçáe> 
da. moção apresentada. pelo Sr. Ne
reu Ramos. 

O SR. PRADO KELLY (Pela or
dem) (•) -Peço a v. Ex.a, Sr. Pre
sidente. interprete os têrmos de uma. 
e outra. moç§.o, para solucionar a. se
:;uinte questão de ordem: 

a Assembléia votou uma. Pl:a!erên
cia., quer dizer, estabeleceu uma ord~m 
:pa.rr, a votação. Desejarill. saber de 
v. Elt.•, Sr. 'Presidente, se, na hi
pótese de ser aprovada a fórmula 
alll'eSentada pelo Sr. Benaà.o: Nereu 

(•) <Não foi revisto pe:O · orador.) 

Ramos, ficará preludi<;ada a moção do 
Sr. Octávio· Mangabeira. Desde jé., 
antecipo a v. Ex ... alguns argumentos. 

Não há colisão alguma entre w:na e 
outra. proposição. Não havendo coli
são, a regra regimental - sab~ me
lhor d_o que eu. V. Ex. a que está exi
miamente aplicando nossa lei interna 

· - é a da votação sucessiva. -
Dir-se-á qU~ entre os movimentos 

republicanos se inclui o de 29 de ou
tubro. Mas, S1•. Presidente, nesse cas!'l 
estaríamos fazendo a especificsçáo 
exl>ressa, j!Ístamente a.quela que estava 
no espírito cios que ofereceram a 
moção. De outra forma, haveria -
o que eu lamento qualificar uma es
camoteação, PorqUe se -teria subtraído 
ao voto da Assembléia uma !nten~ão 
clara., para dilui~la numa intenção ge
nérica. 

v. Ex:.4 , Sr. Presidentte, várias 
vl:lzes tem aplicado, na presidência dos -
nossos trabalhos, princípios de herme
nêutica jurídica e sabe muito bem qne 
a regra especial não derroga a gera.!,· 
como esta não derroga aquela, senão 
quando há referência. expressa. Te
mos, aqui, um Prl-llcipio genérica: os 
movimentos republicanos. Esta cláu
sula comporta a.s mais diierentas m
terpretações. alguns Rep..--esentan tes 
querem até incluir nela u:n movi
mento contra a República, que foi o 
de 10 de novembro. A nós outros re
pugna ._êste PP.nsamento. 

Mas, Sr. Presidente, na nossa fóo:
mula não há possibtlldade de engam. 
A Assembléia votará consciente do seu 
voto .. : 

O Sr. OtáVio Mangabeira. 
Apoiado. 

O SR. PRADO KELLY - .•. sa
bendo - !lÊ,Q há. dúvida no espirito 
de quem quer que seja - como ss 
vai manifestar. A questão se resol
vem, aceita , a !Jreferénc!a, conside
rando não prejudicado o requertmen~ 

. OtáVio Mangabe.ira. Porque, de du!IS 
uma: ou esta está. co'!ltida. na prtnel-ra 
f:! nesse caso não há inconveniente e.t:l 
ser votada, ou não está contida. na 
primeira., e, entli.o, é preciso que <tefl
.namos perante a nação nossa respon
&&billdaãe. (Muito bem; paltna$.) 

• 
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O SR. OTAVIO ·MANGABEIRA - bido os àgradectmentos da nação pel<1 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela serviço extraordinário qu~ lhe pres•. 
ordem. ' taram extirpando uma ditadura· que, 

· arruinava e degradava a Pátria. 
O SR. · PRESIDENTE - Tem a <Muito bem; muito bem. Palmas.) 

palavra o nobre Representante.· 
O SR. OTAVIO MANGABEIP.A- O·SR. Nill:REO' RAMOS- Sr. Pre-

(Pela ordem) - Sr. Presidente, subs- sidente peço a palavra pe:ia ordem. 
crevo a.s considerações que acaba de o SR. PR.ESIDENTE - Tem a 
:fazer o I;!abre Deputado pelo Estaao palavra 0 nobre Representante. 
de; Rio de Janeiro. 0 SR. NER.EU RAMOS <Pela or-

A Assembléia pode, nã-o _há dúvida, · dem)- (*) - Sr. Presidente, quando 
&provar um voto de aplauSo às Fôrças fundamentei a moção ·substitutiva 
Armacü:.s, · pela sua atitude ·em todos · ora submetida à consideração da 
oS' .movimentos republicanos. Tõda ·a ~ Assemlllêia' declarei,. em têrmos ela
Casa votará êsse aplauso, a União ros e prec~os, que o 15 de novembro 
Democrática Nacional inclusive. Como não se teria feito sem a intervençãO 
não? Mas pergunto:· por que não es- das Fôrças Armadas. · ·.·· · 
peciflcar, entre os movimentos, o de o Sr. ·Plínio Barreto - Apoiado; 
29 de· outubTo, que é precisamente estamos de acôrdo. 
mais recente, e de que resultou esta 
Assembléia ? Por c que razão a !Illlio-· 
rlli se furta a pronunciar-se sõbre 
êle ? Não se compreende. Que há de 
grave no assunto ? A quem o caso 
ofende ? Rá porventura, na hipótese, 
algum interesse . p::oejudicado ? . Qual? 

Votaremos, nós outros, ct>m prazer, 
a moção do Sr. Nereu Ramos, de 
aplauso à atitude das Fôrças Arma
das nos movimentos republicanos do 

o SR. NEREU RAMOS - Declare! 
a!ni!a que o movimento de 10 de no
vembro não se teria processado sem 
o apoio 'militar, e que os seus chefes 
princip~~ os quais !IUero des• 
tacar... ---.. - --------·- .. 

CApo-'.ados e não apoiados.) 
o Sr. Adelmar Rocha. - Movimen

to de silêncio e surpresa. 

O SR. NER.Err RAMOS - ••. os 
Srs. Genereis Góis Monteiro e EU
rico Gasuar Dutra, assumiram a res
ponsabllldade· do ·. papel que desem
penharam. no BrasU em 10 de no
vembro. 

. Brasil; mas pedimos que a Assem
bléia se pronuncie' também sõbre a ati
t;ude das.mesmas Fôrças Armadas a 29 
de outubro. Se a maioria se reclisar a 
faze-lo é porque Umbra em evitar seu 
pronunciamento sõbre o a~unto. 

(Muito bem.) Insisto então em per
guntar: Por que ? 

o Sr ~ Plínio Barreto - Foi um ·êrro 
: !J:Temediável. 

Requeiro, assim, a V. Ex ... consul
tar a Casa sôbre se concorda em que 
seja votada, primeiro, a mação do 
Sr. Nereu Ramos que todos aprova
remos, e depois a minha moção, .que 
manifesta o aplauso da naç:ão à.1 'Fôr- · 
ças Armadas pe~ sua a,tuação a. 29 
de- outubro, tanto mais quanto foi 
dai que resultou a Con.ctl.tuinte. Acres-

. centarei: foi aquele talvez o único dia, 
Il& História do Brasil, em. que, ::rum . 
momento decisivo· da vida pública in- ' 
terna, as FOrças Armadas se apre
sentaram unânimes; ExéÍ"clto :Ma-

, r1nha. e Aeroná.utica, . sem qualquet" 
dlsc:repância co~cida, e sem que, 
-entretanto, até hoje, llouvessém rece-

O Sr. Otá~>:o .Ma:otgaõeíra- As cW. 
é-larações fon:nals do Mlnistro da 
Guerra ao General Dutra, recusaram 
a autoria do Exército no golpe .de lO 
de noveinbro. · 

.O SR. NEREU RAMOS - Decla
rei, também,-'que ·a 29 de outubro ti
Ilha sido wn movimento republicano 
e, quando subi àquela tribuna, já hli.
via falado um membro da maioria 
dando seu apoio à mcção de aplauso 
à.s fôrças armadas, por aquêle movi
mento. Por conseguinta, o sentido de 
minha moção é claro e preciso e ~ 
se presta a veleidades e dúvidas, por
ql!2 pretende amplia!' o aplauso que se. 

( •) Não foi reVisto pelo OI:ador. 
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restringe a Ulll só movimento, com 
preocupação politica. Minha moção, 
'entretanto, :pretende estender nosso 
splauso às .fôrças. armadas por todos 
aquêles moVimentos, que, dentro da 
:República, elas fizeram e apoiaram, 
inspiradas por sadio patri.Ptismo. 
· Consegulntemente, minha moção 
não foge, absolutamente, ao aplau
so a que visava a do Sr. OtáVio Man
gabeira; é anipliativa. 

O Sr. Prado KeZZy - Realmente, é 
ampliativa. 

O SR. NEREU RJiliA:OS - Nestas 
· condições, abSorve, no seu conteúdo. 

essa última, :porque não queremos cin
gir nosso aplauso a um só dêsses mo
'vimentos republicanos. (Apartes de 
membros da minoria. l Não recuamos 
.:nossas at::tudes. Mercê de Deus sem· 
.;pre assumi· corajosamente a responsa
bilidade de meus atos. ~uando sUlJi 
.àquela tribuna. declarei, em têrmos 
lapidares e claros. que tinha sido par
tidáno do moVimento üe 10 de novem
bro (r.ovos apartes da minoria) e não 

. me arrependo do apoio que lhe deL 
Não tenho de que me penitenciar e 
meu julgamento foi feito pelos meus 
concidadãos. pelos meus eleitores, que 

. ·.me mandaram a esta Assembléia para. 
de!ender suas aspirações. 

O Sr. Sentardes Filh.o -,..Não SP 
:pode ser ao mesm.o tempo pelo 10 de 
.:novembro e pelQ. 29 de outubro. 

O SR: NEREO RAMOS - Desejo
esclarecer á Casa que mtnha moç§.o 
não pode ser interpretada no sentido 
em que a quls colocar o nobre Depu
tado, Sr. OtáVio Mangabeira. .Minha 
moção •;1sa. apoia.r a at1fude das !ôr~ _ 
ças &r~IU~das ae nosso Pais, repito, em 
. todos os. movimentos rep11bl1canos, so
bretudo nesta hora em que precisa
mos, nó~ os demei:r.a.tas, un:rmo.;.nos a 
essas fôrças para olha.r com mais 
:tranqullida.de o futuro e o .destino do 
:Brasil. CMU>lto bem; muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE - Já tive 
Qportunidade de declarar, certa vez, 
q,ue preferênci:;. nl!.o sigDifica =lu
$âo. Impotl;a, im1camente, em colo
~ 1n1c!s.l !:la ordem da.s delibera· 
ções. Nestas cond1ções, submeterei r. 
voteção àa Casa, .em p:1me1ro lugar, 

. 
a moção Nereu Ramos e, em seguida, 
a moção Otávio Mangabeil"a. 

Os Senhores que aprovam a moção 
do Sr. Representante Nereu Ramos. 
queiram levantar-se: CPausa. l 

Está aprovada. (Palmas.> 
Os Senhores que aprovan:i. a. moção 

.subscrita pelos Srs. Otávio Manga
beira e outros, queiram levant~.r-se: 
(Pausa.) 

Está aprovada. Cfa.Zmas.) _ 

. O SR. JOAO AMAZONAS - Se- . 
nhor Presidente, peço a palavra para 
justific~;~ção de voto. 

.O SR. PAULO FERNANDES (Pela 
ordem> - Sr. Presidente, requeiro 
verWcação de votação. 

O SR. PRESIDENTE- O Sr. Re
presentante Paulo Fernandes solicita 
verifiCação da votação. E' direito que 
assiste a qualquer dos Srs. Represen
tantes . 

O SR:OTAVIO MANGABEIRA (Pe
la ordem> - Neste caso, se me flísse 
:permitido Sr. Presidente, eu requere
ria votação nominal. Mandarei à Mesa, 
r~~ escrito, meu requerunento. 

O orador envia iJ. Mesa. o seguinte 
requerimento: 

Requeiro votação nominal para a 
moção que apresentei. , 

Sala. das sessões, 4 de junho de 
1946. - Otavio Mangabeira. . 

O SR. BARP..ETO ?INTO (Pela 
ordem) - Sr. Presidente a votação 
noroinal não mais :pode ter lugar. Cabe 
apenas a verificação simbólica da vo
tação, como anunciado por v. Ex."' 

O SR. PRESIDENTE -'Lenho re
querimento cnja precedência é mani
festa. Coru:iderarei depois o de V Ex."' 

O Sr. Representante Otí~vio Man
gabeira sollérro. votação nom1nal, ~ que 
só se prbcede mediante consentimento 
dr' Casa. · 

O SR. BARRETO PINTO (Pela or
dem) -V. Ex.•, Sr. Presidente, anun
ciou o resultado da. votação de duas 
moções: :primeiro,· da do sr. Nereu 
Ramos, que fel aprovada.; depois, da. 
do Sr. Otá.vio Mangabeira, e v. Ex." 
mesmo disse: Aprovada. Pedi então, 
a V. Ex. .. verificação da. votaç&o. Ago-

~ . 
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ra., surge requérlmento de votação no
zn.iniü para essa verificação. Parece-

. me que o llltimo requerimento con
trartã. o Regimento. Vamos então, ras
gá-lo. Apelo para o Sr. Otávio Man
gabeira a fim de que diga se tenho ou 
Dão razão. 

O SR: .PRESIDENTE - Pela aten
ção, que me m~ecem todos os Srs. Re
presentantes, não confiei na memória 
é consultei o Regimento, procurando o 
dispositivo que no caso Impediria a vo
tação nominal. Não o encontrei. O 
nobre Representante que a êle se re
feriu deveria tê-lo apontado. 

,., ·única restrição regimental-, no par-· 
ticula,, é o consentimento da Casa. 

O SR~ NER.Eli RAMOS <Pela. or
dem) - Pedi · a palavra, Sr. Presi
dente, para declarar que ·voto contra . 
essa moção, porque conforme já ex
pliquei, está incluída na que tive a 
honra de apresentar. <Muito ben!;~) · 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que aprovam a votação pelo pro
cesso nominal, queiram levantar-se. 
<Pama. ). 

Está rejeitada. 
O SR. · Josg CANDIDO - (Pela. 

ordem) Sr. Presidente, peço verifica
ção de votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vou proce
der à verificação da votação. Os Se
nhores que votam a favor da votação 
d.a moção pelo processo nominal quei
ram levantar-se, à proporção que a 
Mesa convidar, bancacia por bancada, 
a fi.I:.. de que os Srs. Secretários pos
sam fazer a devida contagem. 

O sa. PRESIDENTE - Votaram 
pela verU:!caçii.o da votaçéo 146 Se
nhores Representantes e 124 contra. 
Foi deferic\a. a votação nominal. 

Vai-se proceder à chamada. 
Os Senhor& que votaram a favor 

c:W. moção s.pr.:sentada pelo Sr. Depu
tado Otávio Mangabeira dirão "sim";· 
os que se IIl2.Dliestaram contra, di.r&o 
"nã.o". . 

O SR. BARRr.""'TO PINTO (Pela 
ordem) ·- Sr. Presidente, se Vossa 
Excelência me permitir, com o grande 
re..opeito e aca.támentQ que tenho a 

V. Exc!.!>,., como é de meu dever, pres
tarei um esclarecimento. · 

· Qusndo V. Excia., na primeira tas& 
cia" verificação da . votação, solicitou. 
àqueles que votaram a favor que se 
levantassem, encontrava-me na última. 
bancacia, e. permaneci sentado. 

Achava-me, nesse momento, ao lado 
dos Srs. P.epresentantes José Cândido 
e Paulo Sarasate. Meu voto, portanto. 
não podia ter . sido computado. 

Devo esta declaração a V. Exci.a. e 
à Assembléia . para não parecer que 
procure! votar duas "vêzes. <Muito 
bem). 

O SR. JOS~ CANDIDO - Sr. Pi"e
sidente, peç"o a 1)ala vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE--'I'em··a pa-. 
lavra o nobre Representante. 

O ·SR. J"OS!l: CANDIDO <Pela or
dem>- (•) Sr~Presidente, havendo o 
Sr. Representante Barreto Pinto in
vocado meu testemunho pessoal, tenho 
a declarar a V. Exci.a. e à Casa que 
não o vi votar. Aliás deve um Repre
senta:ate-teJ:.~onsc!ência e ser respon
sável pelo seu P"rõce<!im~ -·--- . -- ---·--

0 Sr. Barreto Pinto - Muito obri- _ 
gado. 

O SR. J~ CANDIDO - Acredito. 
Msim; que S. Excia: honrando o man-""' 
dato que lhe foi confiado, melhor do 
qu~ ninguém se julgue a si mesmo. 
<Muito bem) • 

O SR. PAULO SARA.SATE - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. · 

O SR. PREsiDENTE- Tem a· pa,;. 
lavra o nobre Rep_'"e!lentante, _ 

O SR. PAULO SARASATE <Pela 
.ordem) <•> - Sr. Presic!ent:e, desde 
que o Sr. Deputado Barreto Pinto 
me citou nominalmente como testemu
nha do seu voto, declare estar perfei
tamente convencido de que S. Excia. 
não votou. ~entou-se, quando nós,. d& 
U.D.N., deveríamos estar de .pé< 

S. Excia., entretanto, juiz· do seu · 
voto, é quem deve dizer se votou ou ' 
:cão. <Muito. bem>. 

O SR. PRESIDENTE - Devo à 
Casa a Palavra da Mesa, que é def!-

(•) Não foi revisto :cela orador. 
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hltiva. Como me cum:pr'..a, anunciei 
·s; votação da -última fi.la, na qual se 
encontrava o Sr. Representante Bar
reto Pinto. 

Acompanhando, como sempre faço, f1. 
verificação das votações, notei que 
s. Ex.4 fêz, nesse instante, um mo·r:

·mento, que foi computado como vote. 
Entretanto, não cabe à Mesa insistir 
em que um Sr. Represerrtante tenha 
votado neste ou naquele senti~o-. 
, O Sr. Barreto Pinto declarará se,.. 
votou contra. ou· a favor e a M-esa 
aceitará. sua declaração. 

O Sr. Barreto Pinto - Votei, Sr. 
Presidente, contra a votação nominaL 

O SR. P&ESIDENTE - Assún se• 
rá computado o vot<. de V. Ex.a 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente, pe1;o a palavra, pela 
ordem. 

O ·SR. PRESIDENTE - TeiÍl. a pa
lá:vra o ·nobre Representante. 

O · SR. GUARA.CI Sn.VEIRA -
(Pela ordem> - Sr Presidente, aguar. 
dei até o presente instante para pro
nunciar-me Sôbre o requerimento. E 
assún procecli porque no momento da. 
votação me 'IL<:hava aqui à frente e, 
sendo a apuração zxmito rápida, ná.o 
pude manifestar-me. Consulto V. Ex." 
sôbre se poderei dar meu voto quan
do fôr chamado nomina-lme:qte. 
. o SR .. PRESIDENTE - v. E. ...... 

estava no recinto por ocasião da úl· 
t1ma votação? 

O SR. -GUARACI Sn.VEIRA -
Faço a pel'gUllta a v. E:lt." por uma. 
questão de consciência, pois não vo
tei da outra !eita; 

O SR. PRESIDE!Io"TE- E:ltão, não 
poderei apurar o VDto de V. Ex.•. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Fico muito obrigado, Sr. Presidente, 
a~>. esclarecimento da Mesa .. <M1,ito 
bem). 

o ::)R. PR.ES!DENTE - Vai-se pro
c~er à votação. 

. o Senhor 1.• Secrtitárw taz ·a 
c7u:mcuta.. . 

Votam a favor da. moção do Sr. otã.
vio Maiigabeira, respondelldo - SIM · 

- os seguintes srs. Representantes, no 
total de 135: 

Partiã.o Social Democrático 

Pará: 

Carlos Nogueira. 

Pia ui: 

Renault Leite. 
Sige!redo Pacheco. 

Ceará: 

Moreira da Rocha. 
Osvaldo Stuuart. 
Raul Barbosa. 

Pernambuco:: 

, Novais Filho. 

Alagoas: 

José Maria. 

Bahia: 

Lauro de Freitas. 
Aloísio de Castro. 
Altamiro Requião. 

. R. Janeiro: 

Getúlio Moura. 
Bastos Tavares. 

M. Gerais: 

Bias Fortes. 
Joaquil:n !Jbânio. 
Lair Tostes . 

São Paulo: 
Novel! Júnior. 
Antônio Fellciano. 
Martins Filho. 

· Eorácio Lafer. 
Lopes .Ferraz. 
H()tlório Monteiro. 

Paraná: 

Roberto Glasser. 
Fernando Flo::es. 
La.uro Lopes. 
João Aguiar. 
Ara.mis Ath:l.ide. "" 
Gomi Júnior. 

R. G. Sul: 
Adroaldo Costa.. 
Brochado 'da. Rocha,. 
El6i Rocha. . 
Teodol:lliro Fonseca~ 

-· 



Daniel Fá.:raco. · 
Antero ]:.eiva.s. 
.:Sittencourt Azambuja. 
Mércio Teixeira. 

.. 
Uniã:J Dew.ocrética NacionaZ 

Amazonas: 
Severiano Nunes.· 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéia. ' 

Pia ui: 

Eslnaragdo de Freitas. 
Matia.s Ollmpio. · 
José Cândido. 
Antônio Corrêa. 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

ceará: 
Plfnio. Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sara.sate. 
Gentil Barrei:a . 
.:Seni CarValho. 

· Egberto Rodrigues. 
Fernandes· Teles . 
.José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Al~ncar A:raripe. 
Edgar de A.""n!da. 

R. G. Norte: 

Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 
Aluisio Alves. 

Paraiba: . ,. 

Adalberto Ribeiro. 
Ver~a.ud Wanderley. 
José Gaudêncio. 
João Agripino. · · 
João "Orsulo. 
Plínio Lem:JS. 
Ernani Sãtiro
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino •. 

Pernambuco: 

Lima. Cavalcanti.'· 
.João Cleófas. 
GUbertc Freh'e. . . 
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Alagoas: 

Freitas ·Cavalcanti • 
Máíio··oomes~ 

Rui Palmeira. 
5ergipe: 

Válte:r Franco. 
·Leandro Maciel. 

:Sabia: · 

Aloisio de Ca:rva.lho. 
Ju:raci Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novaes. 
Luis Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Nestor. Duatte. 

·Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 
'Rui Sl!nto-s-.-·--

E.· Santo: 

Luis CláuQ.io. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. · 
. Euclides Figueiredo. 
Jurandlr Pires. 

~· Janeiro: · 
, Prado :S::elly. 

Romão Júnior. 
José Leomll. 
Soares Filho. 

M. Ge:rlüs: 
José :Sonifácio. 
Gabriel Passos.· 
Milton Campos: 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
Paulo Nogueira. 
Pllnio Barreto. · 
Toledo Piza.. 
Aureliano Leite. 

Gaiás: 

· Domingos Velasco., 
.Ysles Machado. 

M. 'Grosso: 
Vespa.siano ~ • 
J.oão Vlla.Gboas. 

·~ 
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Dolor de Andrade. 
:Agricola de Barros. 

Paraná: 

Erasto Gaertner. 

Santa Cate.r!na: 
Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

R. G. Sul: 

Flores d2. ·Cunha. 
Osóxio Tuiuti. 

Partido Republicar.o 

.Maranhão: 

Lino Machado. 

Pernambuco: 

Sousa Leão. 

Sergipe: 

Durval cruz. 
Amando ·Fontes. 

M. Gerais: 
··Jaci Figueiredo. 
Daniel de. Carvalho. 
Bemardes Filho. 
Mário Brant. 
Artur Bernardes. 

Paraná: 

Mllllhoz da Rocha. 

Partido Popular Sinci.icalista 

Pa."'"á.: 

Deodoro Mendonça.. 

Ceará: 
Alves T.!nhares. 

Bahia: 

Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 

Arruãa Câmara. 

Partido Republicano Progressista 
R. G. Norte: 

Ca.fé F'..:ho. 

São Paulo: 
C3.1I!pos Vergal. 

Partido Libertador . 

R. G. Sul: 

Raul Pila. 

Votam contra a moção, responden
do - NAO - os seguintes Senhores 
Representantes, no total de 131: 

""L-tido Sa::lal Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 
Hugo Ca.rneiro. 

Amazonoo: 

Alvaro Maia. 
Leopoldo Peres. 
Pereira da Silva. 

Pará: 

Magalhães Barata. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittenc.ourt. 
Nelson Parijós. 
João Botelho. 
Moura C~--.valho. 

Maranhá6; 

Clodomir Cardoso. 
Crepori Franco. 
Odilon Soares. 
Luiz Ca.oovalho. 
José Neiva. 
Atonso Matos. 

Piaui: 
Areia Leão. 

Ceará: 
,.· Frota. Gentil. 

Rio Grande do Norte: 

Georslno Avelino, 
Dioclécio Duarte. 
José. Varem. 
Valfredo Gurgel. 

Pa...-a.íba: 
Jandui Carneiro·. 
Samuel Duarte. 
José Jo:flli. 

Pernambuco: 

Etelvino Lins. 
Agame=on Magalhães, , 

JarbaS. Marallhll.o. 
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Gercino Pontes. Olinto Fonseca. 
Oscar Ca.."'llelro. Milton Fretes. 
Osvaldo Lima. .Alfredo Sá. 
Ferreinl Lima. São Paulo: 
Barbosa~. 

Alagoas: Costa Netto. 
Ata,l!ba Nogueira. 

Teixeira de Vasconcelos. João Abdala.. 
Lauro Montenegro. .GQiás: 
Afonso de carvalho. 

Sergipe: Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 

Leite Neto. . . Galena Paranhos. 
Graco Ca.rdoso·. V..ato Grosso: 

Ba.hla: 
Ponce de Arruda. 

Pinto· Aleixo. 
Santa Catarina>: Regis Pacheco. 

Negreiros Falcão. Nereu Ramos. 
Vieira de Melo. Aderbal Silva_ 

· Eunâpio de Queiroz. Otacillo Costa. 
Froes da Mota. Orlando Brasil. 

Esplrito santo: Rogerio Vieira. 

Atllio Vivacqua. Rio Grande do Sul: 
Henrique de Novais. Getulio Vargas. 
Ari Viana. Ernesto-Borneles. 
Carlos Lindemberg. Gaston Englert. 
Eurico Sales. Damooo Rocha. 
Vieira de Resende. Manu,el. Duarte. 
Alvar<' Castelo. Sousa Costa. 

Distrito Federal: Gl!ceri.o Alves. 
Pedro Vergara. 

Jonas Correia. Herofilo AzambUja. 
José Romero. Baiard Lima. 

Rio de Janeiro: Partido TraõaJJ:.ista Brasileiro 
Perel.nl Pinto. 

Amazonas: Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 

Leopoldo Neves. 

Carlos Pinto; Babia.: 
·Paulo Fernandes. - Luiz Lago. 
Heitor Colet. 
Acurcio Torres. Distrito Federal: 
Brl.gl.do Tinoco. 
Miguel Couto. :Benjamim Farah.-

MiDlls Ge..'"ai.s: 
Vargas Neto. 
Gurgel do .Amare.!. 

Levindo Coelho. Segadas Viana. 
:Benedito Valadares. Benicio Fontenele. 
Juscelino KUbitschek. ·-; •' B«eta Neves. 
Israel Pinheiro. Antonio Silva. 
José Alkmfm. B~to Pinto. 
Augusto Vlegas. 

Rio de Janeilo: Gustav.:> Capanema. 
Celso -Machado. Abel$ido Mata. 
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:Minas' ~= 
1,ert Santos. 
EZequiel Mendes-: 

Sã.o Paulo: 

Marcondes Filho. 
Peàroso Junior. 
Romeu Fiori. 

· Eusebio Roclla.. 

Paraná: 

Uelo Braga. 

Rio Grande do Sul: 

Artm. Fischer. 

Partido Comunista liO Brasil 

Perruunbuco: 
Gregorto Bezerrã. 
Ag<JStinho .Oliveira. 
Alcedo Coutinho, 

BalDa.: 

Carlos Marighela. 
Distrito Federal: 

'car!os Prestes. 
João AmaZonas. 
Mauricio Gra.bois. 
Batista ·Neto.· 

Rio de Janeil'o: 

Claudino Silva. 
Alcides Sabença. •. 

Sã.o Paulo: 

:José Crlsplni. 
Ca.ires de · Brito. 

Rio Grande do Slll.: 

Trlfino Correia. 
' 
Pa.rticü> Democrate Crl.stão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

O SR. · PRESIDENTE - Votaram 
a. favor da. :moção ::.35 Srs. Represen
tantes e contra. 131. A :moção está 
a.proYll.ds. . 

O s;r,. JOAO AMAZONAS - Sr. 
Presidente, peço a palavra. pela ordem. 
pa.-a. u:r:na decl2ração de "Voto •.. 

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

O SR. JOAO A....U.ZONONAS- Sr. 
Presidente, pedi a pa.lavza para lêr 
a ·seguinte declaração de voto que vou 
envi..ar à Mesa: 

"A bancada do Partido Comunista do 
Brasil declara que votou contra as 
moções apresentadas, porque, defen
sores intransigentes ua democracia, 
somos contrârios aos golpes armados 
:para substitUição v:iolenta de homens 
:oo poder, e especialmente contrários 
ao golpe de 29 de outubro de 1945, 
quando as armas da Nação foram utt
tilizadas contra o Partido do proJeta
nado, que sofreu violências na séde 
do seu Comité Nacional, do Comité 
:Metropolitano e de diversos ~stados, 

assim, como contra outras prganizaçóas 
do movimento operário braSileiro. 

Dando êste voto, lamentamos que os 
l"epresentantes dos· partidos politicos 
tragam para esta' Assembléia, no mo
Inento em que se iniciam os debates 
da nova ConstitUiÇão, suas divergên
c:ias pessoais e facciosas, em mais uma 
tentativa de seduzir as fôrças arma~ 
das para nova aventura e golpes mi
litares, que n~sta altura. da. vida. po
l.itica de nossa pátria, só poderia sig
trlficar novo atentado à democracia." 

Era o. gue tmha a dizel' (Pa!mas.) 

O SR. AFONSO DE CARVALHO
:Sr. l?r~idente, peço a. palavra., pela or
~em, para uma declaração de voto. 

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

O SR. AFONSO DE CARV.ALRO 
(Para. ileclarcçào de ~to) sr. Presi-

. dente, sou i:>.suspe!to, co:r:no oficial do 
EJ;érclto, para · dar o meu apoio e 
aplauso ao movimento de 29 de outu
bro, pois n(!le tome! ;>arte, e com as 
l"esponsa.bllidades do meu pOste. Vo
tei, no entanto, contra. a moçã.o apre
sentada pelo eminente l!der da mino
:r:!:l.. porque a. consldet-o tendenciosa, 
de :meros intuitos llOlitlco""J)S.rticláTios 
(protestos; não apoi!Iàcs), e· apresen
tada. no dia em qlle tóma posse da 
sua. cadeira. o ilustre senador Getúlio 
Vargas •. 

(TT()()(lm-se t'ár'.os . armes. o 
Sr. Presidente faz soar os tím;pa.-
nos Te<:I4manão ate:nç.'o.) · 
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Respeitem VV. Ex. "'s minha. opl.nlão, 
como eu reSpeito a de VV. Ex. •s. 
Não venham depois fazer praça de de
mocratas, quando não respeitam a 
opinião alheia. 

Com esta de<:Jaração de voto, Sr. 
Presidente, quero trazer à Assembléia 
o meu protesto contra a prática desa
ccnsel.hável de, com aparentes lnte:::t
ções patrióticas, (apoiados e não 
apoiaã.os> querer-se fazer exploração 
política., à custa do nome e do pres
tigio das fôrças armadas. 

O SR. ACORCIO TORRES - Sr. 
Presidente, peço a pa.Ja.vr:;., pela or
dem, para uma decla.ração. de voto. 

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

O SR. ACúRCIO TORRES (Para 
declaração de voto) - Sr. Presiden
te, julgo de meu dever esta declaração 
de voto, que peço a V. Ex. • faça con
signar em ata num momento de tanta. 
exaltação na Assembléia Nacional 
Constituinte. 

O Sr. Aureliano Leite - De exal
tação patriótica. 

o·sR. ACúRCIO TORRES- éon
;enho. 

PronunCiei-me, na verificação de vo
tação, contra a moção apresentada 
pelo ilustre llder da União Democrá.- . 
tica Nacional, Sr. Otávio Mangabeira, 
pois partidário, tive a palavra do emi
nente líder, Sr. Senad~ Nercu Ra
mos, de que a referi-da moção se con
tinha naquela outra submetida por S. 
Ex.• à Assembléia. 

O Sr. Alberico Fraga - Quoà a.ln.:n
dat 1'.011 1iocet. , . 

O SR. · ACúRCIO TORRES - l'f"ao 
fora assim - digo com a franqueza 
que preside a todos os meus atos -
e teria, de certo. por tôdas as razões, 
me manifestado favorà.velmente á.quela 
moção. (Muito bem.} 

O SR. BENEDITO V.AI...ADAB.ES -
Sr. Preslden.te, peço a palavra, pe1a 
-o:rdem, para uma declaração de voto. 

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

O SR. BENEDITO VALADARES -
Sr. Presidente, vou ler uma declara
ção de voto da bancada mineira do 
partido Social Democrático : 

A bancada mineira do Partido Social 
Democrático votou contra a indicação 
Otávio Mangabeira porque o mérito 
da mesma está contido na indicação do 
Senador Nereu Ramos, já por ela vo
tada. 

Rio, 4 de junho "de 1946. - Bene
dito Valadares. -Israel Pinheiro. - , 
Celso Machado. - GlLStavo Ca.pane
ma. -Alfredo _Sá.- Levindo Coelho. 
- José Alkmim. - Augusto Viegas. 
- Milton Prates. - Juscelino Kubis-
tschek. - OZinto FrmJieca. ·· 

O SR. BERNARDES FILHO- Sr. 
Presidente, peço a palavra; pela ordem, 
para uma declaração de voto. 

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

O SR. BERNARDES FILHO - Sr. 
Pres!dent~o-Partlda...Republicano de
clara ter votado a favor da lll.oÇão ·do 
Senador Nereu Ramos, sem que isso 
impor:J;e em aplauso ao golpe de 10 de 
novembro, que' não considera movi
mento republicano. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem, para uma declaração !'!e voto. 

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

O SR. EDUARDO DUVIVI;SR
- Sr. Presidente, declaro que votei 
contra a moção Mangabeira, de acor
do com razõe~ aC).ui expostas pelo 
Deputado Acúrcio Tõrres, cujas pala
vras faço minhas. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem, 
para uma declaração de voto. 

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

O pR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, desde que irrompeu, no Esta
do de São Paulo, o movimento de sim
patia quê passou a se:.:· denominado 
"queremismo", · coloquei-me, modesta 
mas decididamente contra ele. Quan·· 



-257 

h"o meses antes, havia sido lançada 
a canãidatura do Exmo. Sr. General 
Eurico Gaspar Dutra à presidência 
da República e entendia eu que, ten
do o honrado Ch;;fe da Nação decla
rado que não era candidato, os seus 
antigos e correligj_onários, isto é, 
aquê:les que se reunia:m em praç.1 
pública pregando a convenção com o 
seu nome- não estavam agindo acer
tadamente. A minha opinião foi ma
nifestada em artigos que publiquei no 
"Estado de São Paulo" e, principal· 
mente, em-um denominado "A tercei
ra candidatura" creio que em julho 
ou agôsto do ano passado. Nele, eu 
demonstrava aos . elementos daquelas 
reuniões, que o maior mal que pode
riam fazer ao seu am.igo era precisa· 
mente desautorizar, na praça pública, 
a palav:-a que êle já tinha empenha
do de que não seria candidato. 

Por isso mesmo, eu não poderia ser 
contrário ao golpe de 29 de outubro 
(muito bem.) O queremismo preju
dicava principalmente o P.S.D. 
e · a candidatura do General Eurico 
Dutra e não à U.D.N. porque não 
angariava proselltos no seio desta. 
selitros no seio desta. 

Tendo, porém, o golpe desferido em 
29 de ·outubro envolvido brasileiros 
que neste momento se ach:;.m inte
grados em nossa corrente, Ministros 
de Estado que aderiram ao ·P.S.D. ~ 
traba.lhs.ram pela vitória da candida
tura que todos apoiamos. entendi que 
seria desprimoroso votar uma moção 
que representava gesto de condenação 
aos politicos que· tombaram. Todavia 
não foi somente por êsse motivo que 
não votei a moçG.o do nobre !!der Otá
vio Mangabeira,. e sim, por11ue a 
.ex2ltação que el2. continha, em rela
ção cla$Ses a."""I13das, já estava conti
da na mação generallzadora. dq nobre 
líder da maioria. · 

Pa.-tidárlo obediente, compreenden
do a signifk:s.ç!i.o desss. moc;ã.o e que 
o valor e a. virtude do gesto das fOr
ças armadas estavam perfeitamente 
ressa!v~os, dei-lhe o meu "i'Oto; 

ESta. declaraçáo se fazia mister, 
porque, infe!iziiw:lte, a.lg\ms periódi· 
cos têm me acusado de crueremista. 

e eu pl'eeisa.va. dizer que jamais o
fui. 

Entendo, ademais disto que deve
mos esquecer os casos pessoais em 
beneficio do melhor entendimento de 
tot1os quantos elaboram a Consti
tuição que representa. .a esperança de 
todos os brasileiros. (Muito bem. Pal
mas.) 

São enviailas à Mesa as seguin
tes declarações de voto: 

Declaro que votei contra a Mação 
apresentada pelo Sr. Deputado Otá
vio Mangabeira por entender que a. 
Mação apresentada pelo Sr. Nereu 
Ramos, em têrmos mais amplos, já. 
continha as homenagens que se pre
tendia muito justamente prestar ao 
Exército, à Marinha e à Aeronáutica. 

Sala da.s Sessões, 4 de junh:> de 
1946. - Alfredo Neves. 

Declaração: 

Lamento não ter podido dar o meu 
voto nominal, por um motivo de 
consciência, conforme anunciei . à 
Casa. Nunca eu me permitiria. exer
cer um direito de voto que não me 
era,. outorgado pelo Regimento. Mas 
isto ·não significa ~m hipótese algu
ma qualquer idéia de fuga à minha 
responsabilidade. 

Vota.rh pela mação substitutiva do 
Deputado Nereu Ramos, d · reconhe
cimento ao serviço prestado pelas 
fôrças arm:uias em todos os seus mo
vimentos em favor de nossa. terra. 
Todavia, com u:ma restrição: não so
mos nós, mas a hi>tória e o povo 
que farão, a seu tempo, juízo real 
sôbre os fatos. . 

Não duvido a · respeito do fatc> de 
que todos os movimentos revolucio
nários do Brasil, mesmo SQUêle.s com 
oS quais não concordei, foram pra
ticados c:>m o objetivo de servir ao 
Brasil. 

Não votaria, entretanto, a favor da. 
Moção do Deputado OtáVio Ms.n· 
gabeira porque. em qu-e pese ao .seu 
ilustre autor, já estava contida no 
substitutivo Nereu Ramos e visava, 
embora eu admita. a possibilidade de 
êrro, cnar uma situação que n§.o 
é a.conselhá.vel no momento em que 
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p:-ecísamo.s da-uzi!ão de todos o.s bra.
sileiro.s. 

Nem eu podens., por out.To lado, 
festejar um moV'-lll.ento que, pela pri
meira vez em m;nha vida lim.pa e 
hon-esta, conduziu-me à. ;:risã.o como 
se fôsse um egitador qus.lquer. 

sa.Ia das sessões, 4 de jUllho de 
19'16. - Guarac!l Silveira.. 

O SR. PRADO :s:ELLY- Sr: Pre
s!denw, peço a palavra, pela ordem. 

O SE. PRES·!DENTE - Tem a p:!.
Javra o nobre Representan.te. 

O SR. PRADO ~y - (Pela 
orc'lem> - Sr. Presidente, não dese
jariam os representantes da União 
Pem~rática Nacional nesta Casa ... 

o Sr. Jacy Figueireão - E os do 
Partido Republicano. 

O sR. PRADO KEL.LY - ••• e os 
· do Partido Republicano fosse encer
rada. a sessão de hoje, sem apresentar · 
a V. EY.. n os protestos do seu aca t>:
menta e do seu respeito. pela- ma.neira 
imparcial e digna com que V. Ex.n di
rigiu a mais notável das reuniões da 
terce!ra Constituinte Republlcana. 
(Muito bem. Pctl71ULil) • 

O SR. PRESIDENTE - Antes de 
encerrar a sessão, desejo dirigir um 
apêlo ·aos nobres S:rs. Representan
tes, no sentido de. que, nas futuras or
dens do dia se J.imitem a falar pel:J. 
ordem quando . realmente houver 
assunto :urgente a ser abordado. :e 
meu prÓpósito não mais ~nceder a 
pa!Svra pela ordem forà do caso s.pcn
ta.do, para não ser perturbada a mar
cha. de nossos trabs.lho.s, como acon
teceu na sessão de· hoje, em que se es · 
gotou todo o tempo, sem entrarmos.= 
matéris. constitucional. 

Quando à homenagem prestada. ao 
Pre.>idente da Casa, que multo agra
deço sá :ne cabe dizer que o Presiden
te n:l.da mais tez que ciunprir seu de
ver. ;.:... ... ; 

São ~nviadas à Mesa as seguu:.
tes emendas o!erecida.s ao proje
to da Constituição. 

Eli!EN'l!AS AO I'RO..-:ETO DA Co:!l's=u:tÇÃO 

N.• ~ 

Arl. 147. São c!ds.dãos brasileiros: 
I - Os nascidos no Brasil, ainda que 

. de pai estrangeiro, não residindo êste 
a serviço_ do govêmo do seu pais. 

Redija-se: 
Art. 147. Slí.o c!dadii.os brasileiros: 
I - Os na.scidos no Brasil, ain..;.a 

que de pais estrangeiros, não resi
dindo qu:llquer dêles a s~rviço do il:D
vêmo de seu país. 

· JuStificação 

l - Manteve o projeto, na alínea I, 
a mesma redação da. carta constitu
cional vigente <Const. 37, art. 115;-ar;-
a quá.l, por sua. vez, é cóp:S. fiel elo 
disposro no art. 106, letra a; da Cons
titUição de 3~. Idêntico era o pre
ceito consagrado pelas Constituições 
do Império, (:l.rt. 6.0, 1.0 ) de 91 <arti
o:o 69, 1.0 ) e bem assim o dispositivo 
constante dos ente-projetos do subs
tituto do.s A~ <art. 6.0, letra a) 
Nmms O>E CARVALBO (ar't:--"88,--letra.--a)... ___ .. 
e OmCICA F=o (art. 204, n.o 1). 

2 - Essa redaçáo do teXto Consti
tucional tem, entretanto, dado ensejo 
a dúVidas e éontrovérs!as, que convém 
eíim'nar, de vez, em assunto de. tama
nha relevli.ncia, qual. o de precisar a 
nacionalidade br:;.s!le!ra daqueles que 
nascem no pais. • ·-

Em fa.ce do que estatue o referido 
n.0 1, pergimta-se: são brasileiros os 
nascidos no Brasil, filhos. de p~i bra
sileiro e de mã-e estr.a.nge!ra, reSidindo 
esta no B:ras!l a serviço do govêma de 
seu pais? 

~01\"l'ES DE MIRANDA pex;sa que não, 
pols entende que a referêllcia a "pe.i" 
!eita pelo leg'...slac:.or constitucional, se 
há de entender a qua!quer dos doi# 
pais, indistintamente (Comentârios à 
Constituição, vol. 2.0, p. 33) . EDuARDO 
E~oLA pensa gue sim, pois é de pa
recer que o s~t;;ma da. Cqnst!tu!ção 
nll.o autoriza se subtrai:~ à nacionall
dade brlllSUe!ra o filho bJ:S.S1!e1ro nas
cido no B:.asil, amda que a mãe es
trangerr:;. aQUi resid2. a .serviço de ou~ 
tm naçao <Trs.tado de Direito Civil, · 
.vol. v, p. 358>. :este também o pensar 
de CosrA MAmo (apuã Luts Am:Omo 
DE: .Aml~ e. ED'uA!mo Jt.ZA. A Na.tu.-
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~a.1iza.t;fio no ~ NCYOO, 2."' ed., 
p. 39) •. 

3 - Pretendendo solucionar e. con
trovérsia, dispôs o Decreto-lei.n.0 389, 
de 25 de abnl' de 1928 Cque regula a 
Daeionalidadc bra~Ueira) , em seu ar-
t.!go 1.0 , § 3.0 , de modo elq)resso, que 

"não são brasileiros os filhos de 
estrangeira que resida no BrasU 
a serviço do govêrno do seu pafs, 
ainda que o pai seja brasileiro". 

Tal dispositivo foi, entretanto, desde 
logo acoimado de inconstitucional por 
·CosTA Mmso, secundado êste, mais 
tarde, por ElrohR!lo EsPfNou, peró.u
.rando, assim, até hoje, a dúvida e a 
divergência quanto M assunto. 

4 - Com a redação dada à emen
-da, fíca ll.e modo preciso esclarecida 
e. questão: embora ·um dos cônjuges 
.-seja. brasileiro, desde que o outro re
sida no Brasil a serviÇo do govêrno 
.de seu pa.fs, os filhos do casal, aqui 
·nascidos, não são considerados brasi
leiros. 

Como bem salienta · o Dr. ALCÍIIIO 
DARDEAU DE CARVALHO, em trabalb.O pu- -
blicado recentemente nos ArqUivos do 
.Mlnistéri<l da JuStiça e Negócios In
teriores, n.0 15, p. 225, "se o estran
geiro, quer seja· o pai, quer seja a mãe, 
- se encontra no Brasil a serviço 
do govêrno do seu país, subsiste sem-· 
pre, e de qualquer forma, a causa que 
detert::l.il:la a exclusão da na.cional!dade 
brasileira, não importando seja brasi
leiro o outro cOnjuge, porque, na es-

. pécie, domina menos a consiüeração 
do sangue do que a circunstância do 
.serviço,,.· 

5 - Além dessa. razão, outra. há, de · 
' ordem lógica, ql!e aconselha. a. exclu~ 

são de naclonslida.de · bra.slleL'"B aos fi
lhos de estrangeira na hipótese lem~ 
b::ada. Realmente, dispondo o n.o n 
do mesmo e.rt. 147 do projeto <tal · 
como dispunham, aUás, as constitui
~ anteriores· e tal como c!!spOe a · 
ConstitUição vigente> , que são bra
.&leiros os fllhos de bra..sileiro, ou 
brasileira, nascidos no estrangeiro, 
estando seus pais a serviço do Bra.

.!!11, - coerentemente e por uma. ques· 
tão de reciprocidade de tratamento, 

estabelecido deverâ ficar que não são 
brasileiros os filhos de estra.~geiro ou 
estrangeira que aqui resida nas mes
mas condições. 

Sala da Assembléia Nadonal · Cons
t!tuinte, 4 de junho de 1946. - Au
gusto Viegas. 

N. 0 85 

Art. 147 - . São cidad.áos bra.sliei· 
ro.s: 

!) ... 
!I) os filhos de brasileiro, ou bra

sileira, nascidoo em. pais estrangeiro, 
estando os seus pais a serviço do 
Brasil; e, :fora dê.?te caso, se, atb:l.
gida a maioridade politica, optarem 
pela nacionalidade ·bra.silei:-a. 

Redija-se: 

Art. 147. São· cíciadãos brasileiros: 
!I) os- filhos de brasileirÕ, ou bra-

sile:ra, nascidos em pais estrangeiro, 
estando seus ?ais a serviço do go
vêrno do Brasil; e, fora. dêste caso, 
se, até um ano depols de atingida a 
maioridade politiea., opta.rem pela na.
~Jona.lidade brasileira. 

Justificação 

1. Nas disposições correlatas às do 
n. • !I supre., U.savam as Constit;D.
ções anteriores expressões divensas 
para caracta:lza.r a na.tureza do se:
viço a que o dispositivo alude; Cons
tituição do Império (art. 6. 0 , 3.•) 
- "serviço õ.o Im:pério"; Constitui
ção de 91 (A..'"t. 69, 3. o> - "se.""ViÇO 
da República"; Constituiçál> de S4 
<art. 106, b) - Mserviço público"; 
Constituição de S7 (art. 115, b) -
M serviço do B!"asil". 

Pre!mu o projeto, dentre elas, & 
S.C:.otada pela Constitttlçâo de 37: 
"~erviço do Bresll".· 

Tal e."tPressão, no entanto, contém 
uma. latitude maior do que a preten 
dida pelo legislador, pois não é qual 
quer serviço que deve illfiuir pa.ra 
a ressalva da naciona.lids.de brasilei
rn. no , caso previsto nesse número, 
mas sim o serviço cUplomát".co, c 
CCIT'.stLla:r, o serviço. oticiaZ, emim. a 
o caráter oficlal ds mls•li.O ~ deve 
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detel'lllilla.r, na hipótese, a. na.ciona.li
. da.cle brasileira do filho. 

Fo!, certamente, por assim entender 
que o leg!sl.aclor do Decreto-lei n11-
mero 389, de 25 de abr!l d-e 1938 (que 
regula a na.ciona.li~a.de brasileira) , 
preferiu a fórmula "serviço elo go
çérnQ do Brasil" ao reproduzll", em 
seu a.'"t. 1. 0 , letra b, o disposto na 
Constituição vigent-e, a.rt. . 115 b. 
Acrésce que a fórmula proposta fica 
de acOrdo com a expressão constante 
tio n. 0 anterior. 

n 
2 - Em sua segunda parte ressal

va. o n.• n em exame o direito de 
opção pela naciona.Udáde brasileira. 
por parte do filho de brasileiro nas
cido no estrangeiro. Tal opção, ·se
gundo o projeto, ·deverá verificq,r-se 
ao atingir o interessado a. ma.iorida.de 
politica.. N"ão se fiXou, 'assim; um 
prazo para. a: opção. A se entende:.. 
ao pé da letra o dispositivo tal como 
se encontra redigido, o optante só 
terá um dia. para exercer a. faculdade 
de escolha. que lhe é cOI!f er!da -
o dia. em que atingir a capac!da.de 
polftica., ou seja, o d!a. em que com
pletar 18 a.noo, poiS "atingida a maio
ridade polit!ca", quer dizer, logo que 
&t!ng'.r a maioridade politica. 

Com o aué.scimo introduzido - se, 
"c;té um ano depois de" ating!da. a 
nu:.ior!da.de polftica. - fixada fica 
desde logo a. .época. em que a opção 
poderá verificar-se. 

ll: certo Jilnda. que o prazo de . um 
ano é o fiXado na lei que regula a 
na.c!onaltdade brasileira (Decreto-lei 

. n. • 389, de 25 de a!:lrtl de 1938, a.rt!.
. go 1. 0 , b). - Também o projeto do 
Xnstituto doo A!lvogados fixa. ês.se · 
prazo pa.rs. o aludido fim. 

Sala da.~ Assembléia. Nacional Cons.. 
tituinte, . 4 de junho de 1946. - Au
gusto. VfegBS. 

"Art. 147 
ros: 

I ... 

II ... 

N.0 88 

São dàsd~ bras!lei-

.. • 

.· 
m - os estrangeiros natural!zado.5 

pela forma. que a. lei estabelecer. 
RediJa-se: 
Art. 147 - São cidadãos bras!lei

ros: 
· m - os estranielroo por outro modG 
naturaUzados. -

. Justificação. 

Ao fixarem o ·caso da aqul.sição da. 
ilac!onalidade brasileira. pela natura
lização, usaram sempre nossos legisla
dores constitucionais (Co!!St. de 91, 
art. 69, 6.0 ; Const. de .3~. axt. lOô, 
d; Co!!St. de 37, art. 115, d:) a mesma 
expressão: "os estrangeiros por. outros 
modos naturalizados." 

AbranGe o dispositivo assim redi_g!~ 
do, todos os estrangeiros natm.íilizã-
do~ - sej&m os Já naliJ,!ralizados a.n
te."'lormente, seJam os que vierem a 
se naturalizar. 

A redação constante do proJeto, en
tretanto, não tem a mesma clareza, 
podendo parecer que só está dispondo 
para o futuro, e que, assim, omitidos 
ficaram os estl'imgell:os que anterior
mente obtiveram nà.tumliZàçã.o--na
ct>llformida.de da lei comum. Acres
ce·que a redação· proposta abrang~ 
também o caso dos que já obtiveram 
o titulo C.~.:laratório de cidadãos brssi
leiros em virtude da naturalização tá
cita. decorrente do disposto no artigo 
69 ns. 2, 4 e 5 da. Constituição de 
1891. 

Sala da Assembléia Nacional Cons
tituinte, 4 de junho de 1946. -:..... Au-
gusto Viega.s. · 

N. 0 87 

Ao art. 147, ·se acreScente: 
§ 1. o. Os fllhoo dos que houverem 

optado na forma do n.0 n não go
zarão da mesma fa.müda.de se não 
vierem rezid!r. no Bras!!. 

Ju.stijicaçfio 

Segundo dispõe o ?rojeto, no ind
so n do s.:t. 147, são bras1le!ros os 
filhos de pai ou de mãe brll.s!le!ros, 
D8 scidcs e::n pais estr&.nte!ro. que. 
atingida. a .maforJdade poUttea, opta
rem pela nac!onallda.de brasileira. 
l!:issll. opçãO tanto pode ae cier residfn
do o optante :10 Braõ:l como ::10 ez.. 
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trangeiro. O inciso !I, citado, ne
nhuma r~triçã.o faz a respeito. Assim, 
os filhos dêsse br!!:Sileiro que por
ventura nascerem no estrangeiro f!· 
ca.m. também, com o direito de, atin
gich a inaloridade politica, optarem 
por sua vez pela nacionalidade bra
sileira~ e assim sucessivamente. 

A Constituição de 91 desconhecia o 
slsterna. da aquisição da nacionalida
de brasileira pela opção. As de 34 e 
37, embora o conhecendo, não previ
ram a hipótese figurada. no parágra
fo. 

Sentindo a falha existente na Car
. ta. de 37, o próprio legislador co
mt!ID ao promulgar o Decreto-lei nú
mero 389, dé 25 de abril de 1938, que 
regula a nacionalidade brasileira, de
pois de reproduzir em seu art. 1.0 os 
dispositivos constitucionais, introdu
ziu um parágrafo especial - de que 
o proposto é reprodução - para de
clarar de modo e.'qlresso a neceSS1-
d2de da residência no Bra.sil para que 
o filho daquele que optar possa, por 
sua vez, também optar. 

Aplaudbido o salutar principio sa
lientam Lmz ANTõmo DE ANDRADE e 
EDuARDO JARA que "á razão da ext
gência. está em que, já concedendo a. 
lei que os pais se considerem brasl.
leiros mesmo sem nunca terem vi.n
do ao Brasil, demasiado ser'..a. esten
der o principio da nacionalidade iure 
sanguinis àqueles que tão remota
mente ao Bra.s11 estão ligados, sem 
lhes impor uma demonstração viva. 
de 1de1ltldade co:n a propria pátria. 

"A imposição da lei" - prosseguem 
os referidos áutores - "tem. pois, 
como objetivo, nac'.or.alizir.r o brasi
Jc!ro que esteja. de h& muito afasta
do de sua terra., ou melhor~ da terrn. 
de seus pais. Nã.o fOra. essa exigên
cla. e muito 3;1oss!vel serln a existên
cia de naclor.ais sem uma gota. de 
sangue brasileiro e sem laço algum 
que os ;Jl'elldesne ao Brasll, a não ser 
o :fs.to de ter um de seus antepassa
C:OS se na.tura.liza.do bnslleiro". CA 
natura.llzação no E...otado Novo, 2.• cdl.
~o. 'Dái. 36). 

I 2.0 • Durante ~r.m menar'..da.de e 
J\té f1ea1' precluso o prazo da opção, 

os filhos de brasileiro. ou brasileira, 
s. que se refere o n.0 II dêste artigo. 
serão considerados brasileiros para 
todos os efeitos de direito. 

Justificação 

o inciso II do art. 147 declara· bra
sileiros os filhos de brasileiros, nas
cidos em J)afs estrangeiro, que, atin
gida a maioridade pol!tica, optarem 
pela nacionalidade brasileira. 

Não se esclarece no referido texto. 
nem em qualquer outro, se, no periodg 
comDreendido entre o nascimento e 
a caoacidade pol!tica, deverão êsses 
menores ser considerados brasileiros. 
ou não. 

Ora, segundo ensina Pontes de Mi
randa, não há brasileiros que escapem 
à. emuneração constitucional. São 
brasileiros os que a Carta Magna de
clara como tais, "e ·somente êles" 
(Nacior..alidade de origem e naturali
zação no Direito Brasileiro, pág. 90). 

E:in sendo assim, e não se encon
trando· no. Projeto qualquer referên
cia à n::tcionalidade d,os filhos de 
i:lrasileiro, nascidos no estrangeiro, 
antes de atingida a época da opção. 
não poderão ós mesmos ser conside
rados brasileiros. 

O problema, entretanto, envolve 
certa giÚvidade, pois desde o :nasci
mento o homem é sujeito de direitos. 
direitoS êsses para. a. fixação dos quaiS 
de grande relevância é a na.clonali
dade. A propósito se tenham em vis
ta as ·questões ligadas à sucessão. 

Para ob7iar tais dificuldades con
vém, pois, declarar desde Jogo qual a 
naclona.lldade e de tais pessoas. 

Justo é que se os considere brasi
leiros para os e!eitos de 1iire1to, pois 
que, pelo menos potenc1a.lmmte são 
brasileiros, tanto que, ao ating:lrem 05 
18 a,nos, poderão optar por esta na
cionalldade, tornando-se desde então
brasileiros :::mtos. 

Sala da Assemblé!a Nacional C<ms
titulnte, 4 de .Junho de l946. - Au
gusta Viegas. 
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N.0 88 

· SEçlio II 

Do e?eitar e· do roto 

"Emenda. ao art. 149,. 
Redijà-se e parágrafo único do !tem 

terceiro da .seguinte maneira:· 
Também não podem alistar-se ele!.

tores os militares em serviço ativo, 
salvo os oflclais, os aspirantes a o!!
c!al, os alunos das escolas militares 
de ensino superior, os subtenentes e 
os. sargentos do Exército. da A.J:mada. -· 
da Aeronáutica e das Fôrças Auxllia.
res do Exército. 

Sala das Sessões, em 3 de junho de 
1946. - Ltno' Machado •. - Negreiros 
Falcão. - Adelmar ·Rocha. - José 
Bonifácio." - Paulo Sarosc.te. -
- Raul PiZZa. - Plíl'ÚO Barreto. .:... 
Tolefro PiZa. - Café Fillw. - Euná
pio dé Queiroz. - Plínio Lemos. -
Osório Tuyu;ty. - Leite Neto. -
Artu.r Fisclr-er. - José Leomil. -
Guaracy Sil'Deira. - Euzêbio Rocha. 
- AramiS A.tafde. - Jamn:ui Carnei
ro. - A.ztcmirando Requiáo • ..:... Vieira 
de Melo. - Rui Palmeira. - Lauro 
Freitas. - t.ufs Clá'Ud!io. - José ãe 
Borba. - FerM:ndes Teles. - Mu-'
nhoz da Rocha. - Antenor Bogéa. :
Euclúles Figueiredo • . - Deodoro de 
Mendonça. -Bastos Twares. - Ge
tulio Moura •. - Fróes da Mota. -
Sereriano Nunes. - Nestor D!Larte. 
- Rafael Cinc-<~.rá.· - João Mendes. 
- A.lioma.r Baleeiro. - Rui Setn.tog. ·· 
- Amónio Corrêa. - Sigejredo Pa-
checo. - Campos Verga.l. - Romiio 
Jú.n!or. - Epílogo ãe Ca:mipos. -
ClJ:ndido 1-'erraz. - Teóàulo Albuquer
-que. - José de Bprba. - Metnuel No
'!Jais. - BU.S Fortee. - Jo~ Aikmim. 
- Dolor àe Andrade. - Jarba:! Maro-
-nhão. :- Galena Pa.ranlz.os. - D16g~ 

nes M.agalhftes. -:- Valter Frcnco. -
. Hamilton Nogu,et.ra. - Edí!cml Arruda

- Jacy àe Figueiredo. - Ferna.ndo 
Nóbrega. - Ja.lle:s Mechado. - G-.u-
geZ Valente. - Antônio Siltla. -
Berna.r4es F-'.l1J.o. - Daniel de Car
. D4lha~ - Lato Tostes. - B.egfs Pa
cheoo. - Ped.Toso J4mor. - 'Joi6 
Augusto. 

N. 0 89 

CAPíTUT....o n 
DAS.FÔRÇAS ~AS 

Emenda ao Art. 173. Sub&l;itua-se o 
parágrafo 3.0 pelo seguinte: Os pro
ventos da Reserva não poderão exce-. 
der os da ativa. 

Justificação 

E' uma medida sa.Iutar.~ a que suge
rimos e que . vlria estancar grande 
saJ!gria nos cofres ·públicos, sangrla. 
imaginada. e praticada., largamente, 
durante o Estado Novo e que, sob· 
modalidade idêntica., ressurge no dis
positivo· do Projeto da Constituição, 
que aqui condenamos. , . 

Sa.Ias das Sess6es, ·em 4 M-~~l_lG 
de 1946. - Lino Mac1uuJ.o. -' Aletrico 
Pacheco. -Leandro Maciel. - An
tenor Bogéa. - Café Filho. - Car_.,. 
dido Ferraz. - Aurelietno Leite. -
Crepory Fra.nco. - Plinio Betrreto. -
Licu.rgo Leite. - José de Borba. ......; 
Munh.oz da R.ocha. VespetStcno 
Martins. - Rui Setntos. - Adelmar 
Rocha. -A.rft.ônio Correiet. - Ja.nd~ 

Ca.rneiro. ·- BiãS?"ortes:---Antônio ___ . 
Felicia.no. - Sega,da.s Viana. - Ber
nardes Filho. - Juscelino Kubftsch.eTc. 
- Beni Carvalho. - Ma.tias· Olímpfo. 
- Abelardo Mota. - Barreto Ptnto, 
pera· moralidade da. prcrvidêncls.. -
Odilon Soc.res. - Dario Cardoso. - . 
Fernandes Tá!lOTa. - Negrefros FaZ
cão. -.Jacy ·de Figueiredo. - Jos~ 

Bont.fácio. - Magt:.7.11.áes Pi11.to. 

N. 0 SO 

CA.."C>!TTLL III 
·DOS FUNCIONÁRIOS P'ÓBLICOS CNIS 

Acrescente-se, fr. /i1J,e, do Art. 17S, 
-o seguinte: 

Não podendo, entretanto, em ne
nhuma hipótese, os proventos da apo
sentadoria. .ou jubilação, excederem os 

-vencimenoos da atiVidade • 

Justificação 

Consigne-se, uma vez por todas, na 
própria Cuta., êsse dispositivo que 
.acabaria com o lncimmento a.o ócio • 
Ademal.s, não se compreende, em lll1 
consciêncla, que se sollrecar1"egue o 
l'esouro, com Onus de tal f1n.ll.llàade, 
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:sobretudo, quando se sabe. que o fun
cionalismo público, civil e militar pesa, 
no Orçamento, em cêrca de 40 % da. 
.sua Re<:eita. · 

Sala das Sessões, 4 de Junho a.e 
1946.· .:... Lino Machado. - AZariCil 
Pacheco. - Leanà.ro MacieZ. - An
<tenor BÓgéa. - · Cc.ndid.o Ferraz. -
.AUTeliano Leite. - Crepory Franco. 
- Plínio Barreto .. - Licurgo Leite. 
- José de Borba. - Munhoz da. R.o-

-c11.p.. - Vespasiano Martins. - Rui 
Santos. ·- Adelma.r Rocha. - ·.An.
t6nio Correia.. - Carlos Pinto. -

1 ..Ja.ndui Carr.eiro. - Bias Fortes. -
Beni Carvalho. - Ma.tia.s Olímpio. -
Antônio Felicia.no. - Segada.s Viana. 
- Bernardes Filho. -Barreto Pinto. 
- Ca.!é Filho. - Juscelino Ku.bi:ts-
-chelc. -Odilon Soares. -Dario Ca.r-
·doso. - Fernandes Távora. - Ne
,greiros Falcão. -Abelardo Mata. -
..José Bonifácio. -Fernando Nóbrega.. 
-Mario Brant. 

N.O 91 

. Aaescente-se do Titulo VI, mais ui:n 
<Js.pitulo: · 

CAPll'OLO 

·!lo llST.AIXI lll!: EMmtGf:NCIA ECONÔYICA 

' 
.Axt. O Congresso N2cional, per 

~ -dois terços dos membros de a.m:bas as 
Casas, quando o wjam cireunstã.n
clas anormais da. Vida naclroal, pode
·rá d-eclarar o estado de emergência 
-eccnOlnica, em todo . cu parte do ter
rltótio nacional, fixando sua. duração 
~ prazo não Sllperior a 6 meses, 
prorrogável, pelo mesmo quorum, IJor 
periodo_não maior. A inJcia.tiva does
tsdc de emergêncls. econômica. cabe 
'S.O President-e da República, em n::.en- · 
:sagem fundamentada. à Cllma.rn. dos 
Deputados. 

Ps.râgra.fc !miCo - Salvo caso de 
-guern externa, o estado de emergên
cia econômica não poderá durar maia 
de = s.no sem que se interrompa, pelo 
menos, por tempo igual ao em que vi
goro'!!, salvo se o Congresso Neclona.I 
dellbers.r o c::ntrá.rio par votação de 
quatro quintos dos membros <r.Je o 
caDlPôem, em ambas s.,;;. casas. 

Art. O estado de emergência eeo
nõm.!ca permitirá ao Poder Executivo: 

a) usar da propriedade pa....-ticula.r, 
até on.de o bem público o exija; 

b) suspender o privilégio de lnven~ 
tos industriais, convenieii!tes à coleti
viUM.e; 

c) congelar, parcialmente; lucros ou 
depósitos bancários, em estrita ilmção 
do interêsse coletivo; 

it) interVir no mercado, fixar preços, 
l.im.l.ta.r hlcros de qualquer natureza, e 
confiscar bens de consumo dos que se 
recusem a cumprir as determinações 
bal.xàdas no interêsse da coletivi
dade; 

e) praticar os atos definidos nas lels 
orgâ.nicas que regulamentem os pa.rár
gra.fos 2, 3, 4 e 5 do artigo 164 desta. 
Constituição, · ou compreendlidos im
plicitamente em suas disposições; 

/) suspe:O:der, exclusivamente no in• 
terêsse do consumldor, a proteção al
fandegária concedida nos têrmos do § 
10 do artigo 164, bem como quaisquer 
restrições, inclusive tributárias, à 11· 
vre entrada de produtos estrangeiros 
de eons=o ou uso não voluptuário de 
que o merca.do.illterno esteja. necessi-
tando; · · 

g) reduzir juros e encargos con";l'a
tua.is ou conceder moratória a co:n.prv
mlssos -que se te:oha,m transformaiio 
em obstáculos à produção e promova.r 
os mclos de crédito e cooperação que a 
estimulem, no interê.sse harmônico do 
produtor P do oonsumidor;· 

h) ·controlar ou monopolizar, no t>do 
ou em parte, o comércio de expor+ a.-
ção; . - . 

f) . suspender, no interêsse do esc03.
mento da produção, a prerrogativs. 
do § 14 do art. 164; 

;) equiparar o trabalho, em em
prêsas de Vital interêsse pa:m a ::>.ri>
dução nacional, ao serviço m!lita.r; 

k) suspender as garantias especifi
cadas 1l!I.S alínea-o;; I, rv, VI, vm, m 
e XIV do § 24, e no § 26 do artigo 164. 

A.."'t. - Decretado '> ~o!!l.i~ de =~ 
gência econômica, o Presidente da R'l
gilblica designará, po:r decreto, as a~
toric!a.des que tenham de executar as 
medidas ao mesmo pertiiJentes, em 
todo o território naclc::J.Bl. 



-264-

Art. - Os atos dos executores, tw:t
:rão sujeitos à fiscalização iiiiediata t'.a 
Comissão Parlamentar de Emergênc:a 
Econômica., constituída, no mfnimo, ae 
dez deputados, com representação pro-
porcional das correntes partid~a.s, 

e de tap.tos..-senadores quantos ~ej3. 'll. 
os . Estados aos · quais :se extenda.m os 
efeitos da emergência econômica. ~!Til 

caso algum será inferior ao de senado. 
res o número de deputados que in';e
grarem a comissão. 

§ - A. Comissão Pa:rlamex.r.ar de 
Emergência Econômica, poc!e:rã sus
pender os efeitos de qualquér pr<>vi
dência dos executores do estado cte 
emergência. econômica, ás quais fica
rão eom dl:eito a recurso de ef ~üo 
devolutivo para. o Congresso Nacional. 

§ - A Comissão Parlamentar de 
Emergência Econômica poderá delegsr 
suas atribuições a subcomissões coru
tituidas, nos Estados, po:r deput;a tos 
estaduais eleitos pelas respecti v:1s 
Assembléia legislativas, obedecidv o 
critério da represent::.ção proporc!on.al · 
das correntes partidárias. 

Art. - cessado o estado de emer-
gência econômica., cessam, de_ logo,;ta

. dos os seus efeitos.· O Congresso Na
cioua.l terá conhecimento das medidss 
tomadas durante sua vigência, em rt
la.tório que lhe será. enviado, dentro 
em t:inta d!as de sua cessação, e .que 
será aJ;>reciado em conjunta com o pa
r:ecer da Comissão !?arlamentar de 
Emergência Econômica. 

Sala das Sessões, 4 de junho dé 1945. 
\ - Ar.hur Negreir~ Falcão. 

Justijicat;ão 

I - Reconhece:.:- ao fàto:r· econômico 
o pa:pel de const~te social, de caráter 
prePiJnder&.nte, no fenômeno poUtico 
Já não é ma.!s priVilégio da.s tendên~ 
extremistas dêste ou daquele c.-edo, 
porque é uma imposição da realidade, 
à qual se submetem todoS quantos 
eDC:U'a.X!l, a sério, os problemas soc1o
pollticos da existência ]Jnmans. Não 
basta assegurar ao ser humano, 1lll. 
-convivêncla JY"...lftlc:a o:rga.n!zada., os dl
:rettas elementares laUe compõem o 
qua4ro das cbsmadss l!b;:!rda.~es for
x:::Js. o homem llão precisa, apenas, 
de ser livre, ;,lCrCl1le de nada lhe va.-

leria a liberdade, se, integrando o 
conteúdo de sila conceituação, não se 
lhe reccnhecesse e à sua .fa.mí!J.a o di- · 
reito à existência condigna, com a pos-, 
sibilidade de usar e gozar, pelo menos, 
do: elementos de habitação, alimenta- · 
ção e vestuário ao nivel das justas as
piraÇões do homem civilizado. As 
Constituições polfticas, em geral, se 
preocupam mais detidamente com as 
liberdades consagradas como direitos 
individuais, embora. em nossos dias 
já se esteja abrindo largo espaço 
aos direitos econômicos e sociais, ex
pressos em garantias especificas. O 
após-revolução jra:ncesa ainda impres
siona mais o nosso direito polltico--ilo·- · 
que o após-guerra, no capitulo dos 
direitos e garantias. O exercício das 
liberdades, porém, no mecanismo com
plexo de >ida hodierna não pode dei
xar de sofrer a: vigilância do Poder 
Público, tôda vêz que os excessos de 
seu . uso importem em sacrifício da · 
própii_a. . ~ d~ Estado ou da 
m:uona da naçao:-Nfio--é-de-.hoje~no 

-entanto, que prevenindo os abusos ouã- ·-- · 
t~~ reflexo sôbre a segurança ·do· 
~~~;;:, as Constituições restringem 
a_: libeTdades individuais, eminente
mente polit:cas, com a. instauração 
.temporária e excepcional dos estados 
de sítio. Sofre, então, o povo restri
ções nos seus direitos fundamentais 
de opinião, reunião, associação e se
gurança, em holocausto à razão maior 
de preservar a vida do Es~o. Silen
c~ porém, as Constituições e Dão 
empregam remédio heróico equivalente, 
quando o uso de franquias constitucio
nais, terriveis conjunturas econômicas, 
leva uma. minolla., acastelada em pre
ceitos da lei magna, a abusar da fra
queza econômica da maioria, explo
=do-a. Se, no entanto, os direitos do 

~~~~;:o::~t:!o~n:~=~:: 
SUSPensos para. PI:eserva.ção cl8 ordem 
pública que ao Estado incumbe manter 
- porque, então, não suspender, numa 
emergé."!Cia econ6mica, os direitos da
c;.:;eles que, muitas vêzes simples in- • 
termedlários e zanSI)es da produção, 
tornam a vida !mpossivel pam os que 
ganham pouco, criando a mUltidão 
dos lnsa~eitos, dos mal-alimentados, 
d·· mal-vestidos, dcs Sem-této, pe1oo 
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processos da. liberdade de aÇão eco
nômica que êles trà.ns!ormam, epi
demicamente, em instrumentos lega.1s 
c!a especulação e do enriquecimento 
fécil? Se a Constituição decl.a.ra. ex- · 
pressamente que todos os poderes ema
nam do povo, não é légico nem com
preensi~el que tais poderes fiquem ma
nietados pelos grilhões de direitos in
dividuais, de caráter econômico, usados 
contra o povo. Não se podem coibir 
os abusos de uma fase car:-.:teriza.d.a 

. pela emergência econômica, com os 
processos normais da Constituição, 
assim como não se pode salvar a ordem 
pública, lias _suas graves crises, sem. 
o apêlo ao estado de sitio, suspensivo 
de certas prerrogativas fundamentais 
do cidadão. Dai o inperativo de se co
gitar da criação do estado de emergên
cia econômica. 

II - Medida, porém, naturalmente 
de exceção, é claro que ela não deve 
ser adotada, sem as restrições consti
tucionalmente necessãrias, a fim de 
-que se evitem ·os abusos a que· a im
perfeição humana· é induzida, quàndo 
usa de poderes ext.--aordinários. A pri
meira providência _aconselhada para o · 
reconhecimento do estado de emergén
cia econômica, evidentemente, deve es
tar condicionada a. um quorum especial 
na_ sua. aprovação pelo Congresso, 
quando solicitada pelo Presidente da 
República. E êste '· :-rum deve ser ain
d . mais ~gente sempre que haja 
necessidade. de prolongar o reconheci
mento da emerg-ência por p:ra.zo além 
de um máJdtrlO razoável, a fim de que 
sr evite que a medida. ~-tra.ordinâ.rla 

passe a. ser de uso ::orr!queiro. As atri
buições do Poder Executivo, sempre 
que decretado o estado de emergéncia 
econômica devem ser canstitucio::lal
n-..ente fi:mdas para que se não rele- _ 
guc ·sua enumeração à lei ordin:í.rla. 
- e é evidente que tais atribuições 
devem estar rigorosamente restritas ao 
campo das providências econômicas, 
r .o:essárias à salVaguarda dos 1nterês
s· do consumidor e do produtor. Por 
se tratar de providênçia. heróica, os 
atos do estado de emergência. económf
ea devem ter a mais ampla. publicidade 
e fiscallzação, submetendo-se ao con
trOle 1mediato. do Congresso Nacional, 
através mna Comlss§o Par!ament<o.r es-

pecialmente constituída e cuja. atuação, 
pela própria natureza. da Comissão 
da qual devem participar representan
tes dos diversos Partidos, tudo indica 
fator de moralização e eficiência das 
medidas postas em prática. · 

m - A emenda apresenta contém 
êstes princípios fundamentais. J:: possí
vel que em vârlos pontos possa ela. 
ser modificada para melhor. Evidente
mente original, em nosso direito cons-

-titucional positivo e apenas com um 
precedente ligeiramente esboçado na. 
Constitmç:lo, de 1939, da Nicaragua 
(:.:rti:;o 163 inciso 6.0 ) • claro é que, 
tc=do-a. como ponto de partida, po-

, der&o aperfeiçoá-la os técnicos e com
petentes da Assembléia Nacional Cons
tituinte, com o àebate que ela, acerta
mente, há de provocar. O assunto 
nela contido, porém, é de vital interês
c. para a Nação. Estamos vivendo, 
justamente agcra, uma. de nossas fa
ses de mais profunda crise econômica, 
e '"15.o obstante os amplos poderes que 
tem o Govêmo, num regime de tran
sição, somos testemunhas quotidianas 
das imensas dificuldades e dos quase 
irremoviveis tropeços que se opõem 
às soluções drãstica.s que certas cir
cunstâncias impõem. Continuamos no 
triste rojão das filas para tudo, com 
o povo a sofrer os vexames da ca
rência absoluta do que é mais impres
cindível à" vida, enquanto os especula
dores do câmbio -negro transio=am 

· os apoucados vintens da população 
faminta em fontes subsi'diárias dos 
seus fabulosos lucros extraordinârlos. 
Pensemos, por um instante que se,ia, 
como se hão de agrevar tais dificul
dades, quando, estabelecido o regime 
e Constituição que estamos votando, 
êsses tulJarões Insaciáveis da :uúsérla
alheia se quizerem acobertar . com o 
manto da proteç!lo das garantias cons
titucionais, previstas para época. nor
mal, em favor de quantos vivam nesta 
terra livre. OU o Govêmo estará 
de pés e mãos atados, e terá que se 
conformar com o cumprime:J.to da 
Constituição, deixando o povo morrer 
de fome; ou terá que tomar as medidas 
que o seu patriotismo l.ndlcar, sal
VS!ldo a Nação, mas, na melhor lli~ 
tese, dando aos têxtos constltucicna.1s 
um ela.stérlo que ê!es nAo COID.l)Ortam-



o que será · um precedente ·de mau 
agouro para os destines constitucio
nais da RepuoJ.i.!!a, no periodo ·que 

::.ab.. das ;:,cssôes, 4 de junho de: 
1946. - Negreiros Falcão •. 

vamos inaugUrar. Para. evitar tudo N.0 92 
isso, no entanto, ba.sre que cumpramos Acrescente-se onde conv!er: • 
o nosso d.ever, possibilib:J.do ao Eztado 
uma medida indispensável que será DOS PAR'J:IIlOS roLi'XICOS 
exe~utaãa p;,la ~ção simults.nea e har- Art. _ E' liVl"e -a organização de-·· 
mõ"'r:t -·~s Poderes Executivos ·é Le- Pa.."i.idos de âmbito nacional, desde 
gislati7o, como recurso para permitir que a.ss1m 0 requeiram, nos têrmos; 
ao povo existência cqndigna. O es- da lei, cinqüenta mil eleitores, dis
tado de sitio é· a suspensão de certos tribufdoS em, pelo menos, cinco Es
direito::; fundamentais do povo ....: en- ta.dos. 
tc:::-.dido como conjllilto dos indivíduos Art. _ Os P:2.rtidos politicos serão
pa~·a a s:Uvação do Estado.· O estado registrados no Superior Tribu;nal 
de emergência econômica será a sus- Eleitoral e terão p=onal!dade ju-· 
pensão de certas prerrogativas consti- rídica. · ~---

tucionais do produtores e intenncdi!í.- § _ Nenhum Partid~ ·politico po
ric ~. em beneficio ::!o po-.·o e das ne- derá. ser dissolvido senão após pro
cessiàad:?s. de ,,. . . .Js!stência. Por- cesso contraditório,· em que se lhe 
que a vc~chde é que ou a Constituiç&o assegure ampla defesa, e por decisã<J, 
se ·" ·-;5e dar aos representantes ~o do Superior Tribunal :Eleitoral, na 
Povo, ·- :~:J.S ;;;aderes de origem ele- qual se reconheça um dos seguintes . 
tiva, a faculdade de servi-lo nas horas fatos: · 
graves ela economia =c!onal, livrando- a) atlvidade-<:ontrária a.o regime 
o da especulação, ou- êsses represen- representativo d-eiilõcrãtico-e-á-exis:-__ __ 
tantez, pars não ce:-om impatrtotas tência d2. Repúb::.ica; 
ou desumanos, terilo qu~ c4~r::s:;;eita~ b) atentado à soberania nacio-
a p:O~!"i~ üonstítU:çilc. -- se ne:lhuma nal; 
das duas hipót:=es ocorrer, entii.o, des- c) subordinação a interêsses ou 
cumprido o nosso dever receemos instruções de . qualquer organização 
pela pior de tôdas as soluções, nestes estrangeira; 
tempos já tão conturbados: aquela d) recebimento· de auxilias ou 
que o povo toma qua::::.do, desesperan- recursos de Estado es"..r-..ngeiro; 
çado de tudo, se vê afundado na mi- e> pM'ticipação em suas atividades 
séria e na fome. · Lirig-entes de elementos que não es-

rr - Consideramos, a:;;;im, Sllcinta- tejam no gozo dos direitos· polit!cos 
mente e::nbora, justificada a emenda fJxa.dos nesta Constituição; 
q..:c t-e::nos a honra de apresentar. à . § Será cassado o registro de 
-".ssembléia Nacional Constituinte, e em Partido <;,ue, em eleições naclon.ais, · 
cuja feitura queremos éíeclarar e agra- tenha obtido menor número de vo
decer a colaboração do p::of. Antônio ·tos que o mfnimo exigido psra seu 
BallJirio, jovem e ilustre advogado con- registro. 
terrâneo que integra a ecr.Iipe de es- Art. D3 decisão do SUperior 
clarecidos cultores do direito da nova Tribunal Eleitoral, dissolvendo . o
gel;.; •. ~ oaiana, ao r---~~ tempo em.· Partido, cabe, p31!'a o Supremo Trl
q,,e nos conf=os dispostos a pres- btmal Federal recurso voluntá.rio, 
tar ao plenário os esclarecimentos ne- com efeito suspensivo, que deverá. 
cessá.'"ios, em debaj;e mais amplo, cer- ser inter;xlSto nos ·t.érmos :fixados na 
tos todoo os noO.-es Representantes da lei, sem que, no entanto, medeie en
Nação de que, com a adoção dos 'Prln- tre l\5 doos dedsões prazo s\_ll)e..'"ior 
cí:pios nela expressos, estaremos con- a 30 dias. · 
trlbuindo para "!!iil.r, na Constitu!ção Ar';, _ 0 cancelamento de registro-
de 1~6. 'Wll instituto reebmado pels.s · 
necessi-dades da. vida nacional e ri- do Pa..-tido, ·por qualqua' dos fun- · 
quiss!l:no em poss!bllidades de de!~ d:a.me:no+.os expressos nas e.lfneas do
conc:-eta dos ma1s vitals 1nterêsses do pa.-á.graf-o do artigo, 1mpcrtarâ n:: 
povo b..'"asiielro. · · perda· de. ma.n<!a.to de .seus :epresen-
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ta:nt.es em ·todo o território naclo-
Dal. . . 

Art. - <O art. 196 do Projeto) . 
Sala. ·das sessões, 4 de junho de 

lMS. - Artu.r Negreiros Falcão. 

Justificação . 
o proJeto de Constituição nenh= 

ref-erência faz às condições de crie· 
1 ção ou dissolução dos Partidos Po

Ift!OOIS. Deixa essim o assunto à so
lução do legislador ordlná.ri.o. Não 
nas :parece a-conselhável o crttério. 
E' incont->.stável o relêvo dos P&'~ 
tid<JS pollt!cos na estrutura .da vida 
nacion.s.l - e sua existência legal 
d~ve estar regulada no próprio texto 
const!tuciall!l.l, a fim de que a pres
são de simples maiorias ocasionais, 
ào sàbor de paixões efêmeras, não 
liúl.ua, através dos processos rápidos 
de elaboração legislativa ordlnã.ria, 
em tira.r aos Partidos a. estabilidade, 
a. regul-a.nça, as garantias que, no 
int&êsse coletivo, devem en'Volver a 
sua atuação. Os Paltidos politicos, 
n'lliil regime representativo demo
crático, são peças do mecanismo e.s"
ta.tal - e·. nada aconselha. que seus 
traços estrutursJs nã.o se encontrem 
definJ.dos na Costituição. Este o ob· 
'jetivo da emenda. 

Sala das Sessões, .4 de junho de · 
1946. · .Artu.T Negreiros Falcão. 

N.0 93 

Nas disposições transitórias: 
Acrescente-se: 
Art. Dentro de dois anos o Govêr

no Federal construirá a estrada de ro-

o Pais ficou dividido em duas zonas . 
quasi isoladas uma. da outra. 

Vale muito a lição da e.'qleriênc!a, 
dos sofrimentos da população do Nor
te e das vidas sacrificadas nos torpe
deamentos. Urge pois tomar :tS pro
vidêncies tendentes a evitar a repro
dução de tão grave situação para nos
so Pais. 

Sala das sessões, 4 de junho de 19~t'l. 

AT7'1Ula Câmara. 

N.0 94 

Acrescente-se às Disposições Transi
tórias: 

Art. Os clérigos seculares e os reli
giosos de ambos os sexos bem com.J 
n<issionários estrangeiros que traoa
são considerados brasilerros natu..'l'8.·j
zil.dos, independentemente de forma.u
dades, a menos que se manifestem em 
contrário, dentrú do prazo de 6 me-
ses. 

Justificação 

Parece razoável facllita=os a ::J.a·· 
cionalfzação dos que tra:balham na 
catequése e na formação religiosa ào 
nosso povo. · Aquêles que há muitos 
anos se dedicam ao ministério rel!gio
sc da nossa gente, já el;tão lden+.if!
cr..ctos com a língua, os c.ostumes e a 
vida do Pais. Por outro lado têm uma 
flllha de serviços à nossa Pátria. E' 
justo que os Integremos na cidadania 
;,rasilelra. 

Sala dás Sessões, 4 de junho .:1e 
:.9~. - .6..7'1'Uàa Ctlrnara. 

N.O 95 

dagem Rio-Nardeste. Emenda: 
Parágrafo único. O Presidente da - Acrescente-se às Disposições Transi

- República poderá exigir a colabo!a- · sltóris.s: 
ção dos .Estados interessados ns prc.- Art. E' concedida anistia a ;odes 
porção dos seus orçamentos. cs cidadãos constderaãos l.nsubmissu.s. 

Justif'-~"~ ou desertores até a clata da promul-
~ gação desta Constituição. 

JA em 1934 o General Manoel Ra.
~o !azia sentir ao Govêrno, a n'l
. cessidade de uma.· rodovia que Ull!sse 
o Recife à Capital da República. 

Naquela época hipotequei · todo o 
meu apoio aquela sugestão do ilus~e 
MUltar, a q1111l lll!elfzmeiite não !o1 
convertida = realidade. 

A guena veio demo~ o ~e%·· 

to da me~~ pleiteada.. N'a verdalló: 

Justificação 
A população do Interior d!ficllmen

te toma conhecimento dÕ que ococra 
n&.S Capitais, prlncipa.lint>.nte a ;;a:~.•.e 

doo ca.mpo.s. Assim acontece que mut
tos jovens quando .têm noticia do sor· 
te1o, já têm ll:U:orrldo no cr~me· de 
msubrnlssã.o e muitll.s 'VêZes são St:r
pieendidos c= a o:ciem !:!e p:ia$0. 
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O~.:tl'os obtêm licença para visitar os · 
l)áis e quando voltam, atrasam-se, ,10r · 
DJotivos, às vêzes, alheios ã. sua von
tade e ao chegarem, j~ o boletim -os 
deu como desertores. Dessarte qussi 
sempre não há nos casos de illsull
missão e deserção, má fê, dolo, ou l.D.· 
tenção criminosa. 

Nesta hora de alegria e paz pa.rn. 
todos os brasileiros, quando a Nação 
volta à. vida Constitucional e ãemoc:rá.
t.ca, não é demais que a. Constitui:nte
a._dote medida tão salutar quão pa.trió
t;ca. 

Sala das Sessões, 4 de jUnho de .1946, 
Arru.àa Câmara. 

O SR. PRESIDENTE - Está fin'Ül. 
a hora da sessão; vou levantá-la, d-e

-- signaudo para a de amanhã, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

CON'l'INUAÇÃO DA DISCUSSÃO, E:M SEGUN
DO l'UH.NO, DO PROJE'IO DA CONSTITU!ÇÃO. 

'" (Terceira Sessão) 

DeixaTam de CQ.IIÍJ;>arooer 39 Senh:r 
:res Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
C<lsme· :Ferreira. 

Mar&IÍ.hão: 
Vi.torino Freire. 

Rio Grande do Nor.te: 
Meta Neto. 

Pernambuco: 
Costa Põrto. 
Pessoa Guerra. 

Bahia: 
Luis Baneto. 

Espírito Santo: ' 

Asdrubal Soares. 
Minas--_Gerais: 

Pedro Dutl'a. 
Duque de Mesquita.. 
Cri.stiano Machado. 
Rodrigues Pereira. 

São Paulo: 
Cirilo Júnior. 
<lo.fxeà.o Teles. . : 

Cesar Costa.. 
S!Ivio de Campos. 
.José .A:rmando. 
Sampaio Vidal. 
Alves Palma. 

Santa Catarina: 
Ivo d,Aquino. 
Altamiro Gu.i.marães. 
Roberto Grossembacher. 
Hans Jordan. 

Rio Gran<ie do Sul: 

Nicolau Vergueiro. 

União Democrática Na.cicYnal 

Paxaíba: 

Argemiro de Figueiredo. 

Sergipe: 
Heribaldo Vieira. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro; 
Milton Campos. 
Lopes Cança~o. 

São Paulo: 
MW'io Masagão. 
Rom~u Lourençáo. 

.Part;i(Io Tra-balhista Br!1;Sl1eiro 

Distrito .Federal: 
Rui Almeida. 

Sã9 Paulo: 
Hugo Borghi. 
BeTto Condê. 

Part;i(Io ComuniSta do Brasil 

São Paulo: 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 

Partido. RepUblicano 

Minas Gerais: 
Felipe Ba.lbi. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Pa.rti.do Popula,r SindicaUsta. 

Ceará: 
Olavo Oliveira ..... · 
J<>ão Adeodato. 

.. 

Le'V2Jlta-se . & oossão às. 18 horas. . 



~ ' I l • 1 -.. \ ~ .. ~ 
77. a Sessão, em 

~ . 

5 de )\J JPtr de 1946 
. ·, 

Presidência. dos . Senhores Melo Viana, Presidente e Otavio Man
gabeira., 1. o Vice-P:residente. 

As 14 hOI'S$ comparecem os Senho
rés: 

Partido SociaZ Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 
Hugo Cs.rneiro. 

Amazonas: 

Valdemar Pedrosa.. 
· Leopoldo Pere5. 

P.eretta da. Silva.. 

Pa.rá: 

Nélson Pa.rijós. 
João Botelho. 
Moura Carvalho. 

Maranhão: 

Pereira . JÚÍlior. 
Crepori Franco. 
José N~iva.: 

Piauí: 

· Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

Cea.rá: 

Moreira. da. Rocha.. 
All;neida. Monte. 

Rio Gra.nde do Norte: 

José Va:rela.. _ 
Va.l:fredo Gurgel. · 

Pa.ra.iba.:-

José Jofili. 

. ·. 

~ ---.:--: 

Pernambuco: 

Etelvino Lins. ·· 
Osvaldo Lima. 
Ulisses Lins. 
Ferreira. Lima. 

Alagoas:· 

Teixeira de Vasconcelos. 
Lauro Montenegro. 
José Maria. 
1\fonso' de Carvalho. 

Sergipe: 

Leite Neto. 

Bahia: 

Altamirando Requião. 

Espúito Santo: 
Arí Viana. 
}làuico Sales. 
Vieira. de Rezende. 

Rio de Janeiro: 
. 

Ama.r&l Peixoto. 
Paulo Fern.&ndes. 
Bastos Tava.res. 
Acurcio Torres. 
Brfgido T.inôco. 

Mina-s Gera.iS: 

Levindo Coelho • 
. Rodrigues Sea.bra. 

Duque · de Mesquita.. 
J oã.o ·. Henrique. 
Wellillgton Brandão. 
Joaqujm Libânio. 
Milton Pratas. 
Al!r.edÓ Sá. 
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São Paulo: 

Gofredo Teles. 
João Abdala. 
-Honorio Montelro. 

Goiás: 

) Dario -_car'doso. 
Diogenes Magalhães . 

. João d'Abreu. 
Caiado Godói. 

Paraná: .... ~ ... •' .•. 

Roberto Glasser. 
Lauro Lopes. 

Santa Catarina: 

N'ereu Ramos. 
Aderbal Silva. . 
Roberto Gross_embacher-. 

Rio Gxande do Sul: 

Teodomi:ro Fonseca. 
Damaso Rocha. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Bittencourt Azambuja.. 
Glicério Alves. -
Pedro Vergara.. 
Herofilo Aza.mbuja. 

União Democr.ãjica Naci011.aZ 

AmaZonas: 

Se'V'eriano Nunes. 
Pa.râ: 

Epflogo Campos. 

Maranhão: 

Antenor Bogéa.. 
Pia ui: 

/ 

Esma.ragdo de Freitas. 
Matias Olimpio. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Fernandes Távora. 
'>" 

Paulo . Sa.rasat_~ _ 
Egberto .Rodrigues. 

Para.iba.: 
Ada.lberto Ribeiro. 

- José Gaudêncio. 
João Agripino. 

Plinio Lemos. 
Emani Sátiro. 

Alagoas: 

Freitas Ca.ya.l<:a.nti. 

Sergipe: 

Leandro Maci-el. 

Bahia.: 

lUoúüo -de· carvalho. 
Manuel Novaes . 
:Dantas J1Íniôr. 
Rui" SantOs;· · · :. 

:Q~~~ ~~~raj: 

Jura.ndir Pires. 

Ri~. c;!e. ~~~H-o~ 
Prado Kelly. 
Soares Filho. 

Min-as Gerais: 

José Bonifácio. 
Gabriel Passos. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Plt:l.io Ba.rretQ. 
Toledo · Piza.. 
Aureliano Leite. 

-~ Goiás: 

Domingos Velasco. 

Santa.· Catarina.: 

Tomás Fontes. 

Rio Grande do SUl: 

Flores da Cunha.. 
Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista· B,r~o... 

Amazonas: 

Leopoldo Neves. 

Distrito Feder~.; 

Benjamin Fa.ra.h. 
Sega.das Viana.. 
f3enicio Fontenele. 
Ba.eta Neves. 
Antôi:uo Silva. 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 



Rio Grande do Sul: 

..t\rtur Fi.Scher. ·.··· . ' . 

Partido Comunista do Br«SU 

P~I?uco: 

Alcêdo Coutinho. 

Bahia.: 

Carlos Marighela.. , 
Distrito FederllJ,: 

João Amazona.s. 
M~urlcio Gra;bois. 
Batista. Neto. . 
. ~(l de J·aneir-o: 

Alcides Sabença.. 

· Sá() Paulo: 

José Crispim. 
Jorge .Ama,do. 
eaires de Brito. 

Partido Republiç~ 

Maranhão: 

Lino Machado. 

S~gipe: 

Amando Fontes. 

· Minas .. Gera.is: 

. Daniel de Carva.lllo. · 
Mário Brant. 

/ ·.· . 

Pm:tião Republicano ·PT~essj.sta 

Rio Grande oo Norte: 

q~~ Filho. 

São Paulo: 

CAIX1..POS Voergal. 

O SR. PRESIDENTE. - Achan
do-se presentes 122 Senadores Repre
senta,ntes, decls.ro aQ~a a sessão~ . 

P..a.ssa..,.se à, ~ei~ da. ata. da ~ 
· são. anterior. 

0 Sr. Hugo earnetro (1. 0 Suplen~ 

te, servindo cómo 2.0 secretário) pro-
cede à leitura da . ata. · 

. -
O. SR. PRES~ ~ Em. dfs-
c~ a ata.. 

-O SR. AURELIANO LEITE - Se
nhor Presidente,_ peço a palavra, sô
br& a ata. 

O SR. PRESIDENTE -. Tem a pa
la.vra, o nobre Representante. 

O SR. AURELIANO LEITE (Só
bre a ata) ·(*) -·Sr. ~esidente, Se
nhores Representantes: quando fala,. 
va ontem o Sr. Repres~ntante João 
Amazonas, da bancada do .Pa;rtido 
Comunista, para tentar justificar a 
votação lamentável · da bancada do 

. seu partido contrária à moção Man
gabeira, ti'.'e ocasião de dar a S. Ex
celência. um aparte que, infelizmen
te, devido ao · tumulto· do momento, 
não poude ser apanhado pela dillgên
te taquigrafia. Faço , questão fique 
êle nos Anais da. Casa, a não ser •. Se
nhor Presidente, que V. Ex.a o ha.jff. 
censurado, o que, conhecendo seu es-. 
,pfrito, ponho em dúvida tenha sido 
feito. 

Dei o aparte, vale a. pena. friza.r, 
justamente no instante em que o ex
ditador do Brasil, descontente com o 
·"veredictum" do. plenário, abandona
va sua · nobre bancada e se dirigia. 
para a saída do Palácio Tiradentes. 

Aqui vai o aparte, que tive o cuida
do de escrever, para que minha-s pa

. lavras ·saiam rigorosamente exatas: 

"Q plenário da.. Assembléia. 
Constltui.nte é um PretóPQ.. A. vi
tória da moção 'Ma.n.ga.beira é o 
seu primeiro julgamento. outros 
Julgamentos. virão, a se'!l tempo ... 
<Muito bem.. Palmas.> 

O SR •. PRESIDENTE - Devo in
formar· ao nobre Representante que a 
Mesa não. !~: qualquer censura no 
aparte de S. Ex.•. -

O SR. AURELIANO LEITE- Ti
nha certeza disso,. Sr. Presidente. · 
(Muito b-~mi.) , 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sr. Presidente, peço a palavra. sôbre 
a· ata. 

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

c•1 rao- foi revisto pelo orador. 
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. O SR. COELHO RODRIGUES (sô
bre a ata) (*) -Sr. Preside:nte, tenho 
uma retificação a. fazer à ata. Houve 
um êrro tipográ!ico na publicação de 
meu discurso ontem proferido. A pá
gina 2.302, 4.a coluna do "Diário da 
Assembléia", insurgindo-me quanto a. 
.uma . afirmação em aparte, do Sr. 
Deputado Ataliba· Nogueira, apareço 
/como tendo dito: 

"o nobre Representante de São 
Paulo chegou a dizer que eu que
ria matar a Federal, quando meu 
desejo é fortalecê-la". · 

· Ora a palavra "Federal" deve ser 
substituída por Federação, que ·foi a 
por m.i.In proferida. 

Mais abaixo, quando mencionavà os· 
municípios de todo o Brasil que re
cebem normas para o serviço da Ca
pital da República, por intermédio do·· 
Tr~bunal Superior Eleitoral, Citei San
to Antônio de Gilbués, do Piauí. Saiu 
publicad~ "Santo Antônio da Alegria". 
Como nesse longínquo município do 
Piaui foi descoberta uma mina de dia
mantes e o povo está em grande ale
gria, naturalmente issc influiu no sub
consciente do taquigrafo ou do lino
tipista da Imprensa Nacional, e, as
sim, substituiu-se "Gilbués", do nosso 
Santo Antônio, por "Alegria". <Muito 
bem.> · 

O SR. ALTAMIRANDO R.EQUIAO 
- Sr. Presidente. peço a palavra, sô
bre a ata. 

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

o SR. ALT.AMIRANDO REQUIAO 
(sõbre a ata) (*) - Sr. Presidente, 
é, em verdade, para l"etüica.ção da ata 
qúe neste momento uso o microfone. 

Quando, na sessão de ontem,. o no
bre. Representante Sr. Soares Filho 
pronunciava as _e,ouintes palavras de 
sua oração a respeito da moção Man
gabeira: 

"Foi justamente por se quedar 
no comodismo das afirmativas 
mais ou menos delicadas que o 
P.oder Legislativo da Nação se viu 

{*) Não foi revisto pelo orador. 

golpeado, de maneira mais rude, 
em 193'i", , · .. 

tive ocasião de dar a S. Ex. a. o seguin
te aparte: 

"V. Ex.a. está praticando uma 
grave injustiça de referência ao 
seu líder Sr. Otávio Mangabeira, 
que, na Càmar:.. de 3'7, foi sempre 

._ voz ativa e vigilante" .. 

S. Ex.a. passou adiante em seu di?
curso e eu recolhi a certeza de que 
efeti'vam~te meu aparte não teria 
resposta lógica .e convincente. 

Quis eu, Sr. Presidente, individuar 
no colega lider da união Democrática 
Nacional, todos aquêles que, dissen
tindo da orientação da maioria, desa
poiando o govêrno de então, aqui ll.eS
ta mesma Casa, porém noutra Câma
ra, na; Câinara Legislativa de 1935 a 
1937, poderiam ter representado tudo, 
menos comodismo. nem dos que es-· 
tavam combatendo o. gcvêrno. nem 
dos que o apoiavam. Altivez, comba
tividade; antagonismo de opiniões, 
sim; comodismo, jamais. 

Esqueceu-se S. Ex.a de que, come
tendo esta injustiça a uma ~ãmara 

. de que não fez parte - e creio que 
ai está a explicação da sua irreveren- • 
cia momentânea ... '· 

O Sr, A17".anào Fontes- O Sr. Otá
vio- Mangibeira nãc. fêz parte · da ·Câ
mara de 1935? 

O SR. ALT.A.MlRANDO REQUIAO 
-Estou aludindo ao autor do disCur
so, o Sr. Deputado Soares Filho. 

Esqueceu-se S. Ex. a. não só de 
Otávio Manga:bein., de referência aos· 
oposicionistas de então, Irias também 
de nomes como o do maior triibuno, a 
mais alta expressão parlamentax do 
último decênio - Joãc Neves da. Fon
toura, Cincinato Braga, Sampaio Cor
reia e tantos outros que constituíam a 
minoria de então. 

Quase, Sr. Presidente, que estaria. s, 
cometer grave pecado omitindo o nome 
daquêle grande republicano, duas vê
zes Constituinte, ~ foi José Jo?-<Iuim. 
Seabra. 

o . • 

Necessitava., portanto, Sr. Presiden
te, que êste aparte :ficasse aqui Te
g'..strado, como ·proteStO. de deputado da. 
Câmara de 1935 a 1937, .que não se 

' 
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conformaria jamais com a alegação de 
que o Legislativo foi dissolvido por 
uma questão de comodismo. 

O Sr. Aureliano · Leite - Comodis
mo da Câmara ou do ditador que a. 
dissolveu ? · 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Peço licença para declarar que a · 
explicação compete ao Deputado Soa
res Filho. 

Apelo, mais uma vez; Sr. Presiden
te, para o conhecido espírito liberal 
de V. E.."C.a, no sentido de me permitir 

que justifique meu voto na moção 
• Otávio Mangabeira, visto que V. Ex."' 

não m'o consentiu fazer nos . últimos 
momentos da sêssão de ontem, mitu
ralmente fundado no Regimento. Mas 
peço vênia .a V. Ex.a para .dizer que-. 
lamentei a negativa, da parte da Pre
sidência, na hora em que queria jus
tificar meu_ voto, visto que outros or-c~.

dores tiveram essa liceilÇà e essa to-
. lerâncía, apesar de esgotada a hora.· 
E como meu .voto - com êle sucede 
coisa interessante - foi dado em :favor 
da moção Otávio Mangabeira, precisa
mente pelos mesmos motivos pelos 
quais contra ela votou o sub-lider da 
maioria, Sr. Acúrcio Tôrres, necessi
tava eu, por isso, explicê.-lo; votei a · 
favor da moção Otávio Mangabeira. e· 
não contra o líder da maioria; votei 
em conformidadé com as alegações e 
as diretrizes do lider da. maioria., quan- . 
do; diante dêste mesmo microfone, nos 
declarou que. sua moção continha a do 
'Sr. Otávio Mangabeira~ 

Sr. Presidente, eu não . poQ.eÍia vo
tar pelo todo, votando contra uma das 
partes. <Muito. bem; muito bem.) 

O SR. PRESlDENTE - Permita
me V. Ex.a pequeno reparo .. Confes
so que lhe neguei a palavra; mas ás
sim r.rocedi porque,diversos outros s~. 
Rer ·esentantes ·também prete!Jl~ 
aind[., falar e a hora, de há muito, es
tav.a esgotada. 

Ontem, infringimos o Regimento du-
. ra:nte tôda a sessão. · 

Não deveria.mos. sem ser votada 
prorrcgaÇão, prosseguii nos trabalhos 
como ocorreu. Consenti, pelas circuns
tâncias êm que continuássemos, mas; 
afinal tive de levantar a sessão. ORe
gimento não me peim.itiria maior to-

lerâ.ncia. Sabe V. Ex.a quanto o apre
cio e a consideração que me merecem 
todos os dignos Srs. Representantes. 

:ll:sse o motivo pol' que não foi a -pa-
lavra concedida a V. Ex.8 • · 

O SR .. ALTAMIRANDO R:EQUI
NHAO- Permita-me V. Ex.a, Sr. Pre
sidente, que -pronuncie mais duas -pa
lavras. 

Quando, pol' acaso, manifestei meu 
sentimento de não haveT podido. fala:r. 
na última sessão, longe estava de fa
zer qualque:r restrição a seu grande 
espírito liberal, que conheço através 
de sua vi& pública. V. Ex.o. não pre-

. cisa de excusas, porque o qUe tem 
de tôda esta Assembléia ê admira
ção e aprêço (palmas), ainda ontem 
concretizados rias palavras do sub
líder da U.D.N., meu nob:re amigo e 
eminente colega desta e da outra Casa, 
Sr. Representante Prado Kelly. 

Receba v.· Ex., portanto, sr. Pre
sidente, minhas hom-enagens muito ca
rinhosas e pessoais, homenagens que, 
como V. · Ex. viu, são de· tôda a Casa. 
(Muito bem; muito bem .. Palmas pro
longadas.) 

O SR. EPILOGO CAMPOS - Se
nhor Presidente, peço à "Palavra, sô-
bre a ata . · 

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

O SR. EPILOGO CAMPOS <Sôbre 
a ata) (*) - Sr. Presidente, tendo 
comparecido à sessão de ontem e não 
estando presente no momento em que 
fili votada a moção do eminente lideT 
Otavio Mangabeira, peço a V. Ex.a. faça 
constar da ata de nossos trabalhos de 
hoje a seguinte declaração: momentos 
antes de ser posta em votação- a 
mOção do lider Otavio Mangabeira, 
recebi chamado urgentísSimo de mi
nha residência para atender pessoa 
'de minha familia. ::c. 

O Sr. Aureliano Leite - Somos tes
temunha disso. 

O SR. EPILOGO CAMPOS- Foi 
êsse o motivo, S:r. Presidente, -pelo 

. qual não estlve presente· no momento 
da ·votação. Entretanto, não. posso 
deixar de Ieva.l' aos meus ilustres co
legas meu aplauso sincero e vigoroso 

(•) Não foi remsto pelo OradOr 
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pela manei=a clara por que ontem. 
neSte reclnto, -foi cie mod~ tão expres
sivo e por ~il1midade da;da ao pais 
inteiro uma demonstração altamen
te democrática. 

Era esta a declar~ão que desejava 
fazer. <Muito bem.) 

O SR. SIGE:FRÉI)O PACHEcO 
J - Sr. Pi-esidente, peço a palavra, 

sãbre a ata. 

O l'>R. PREsiDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. SIGEFREDO PACHECO (sô
bre a ata) (*) -Sr. Presidente quan
do :::18. sessão de ôntem, meu· ilustra
do companheiro de bancada, Sr. Coe
lho Rod.riglÍes,. pronunciou seu bri
lhante discurso, tive a honra de dar 
dois apartes .·que foram regisiÍÍ"ados 
como sendo do nobre colega Senhor 
Aloisio de Castro. O primeiro dêles 
é o seguinte.:· 

.,:casso falar sôbre o caso dos 
desembargadores do Piaui, porque 
tomei atitude de independência 
e. ao mesmo tempo, de solidarie
dade com os desembargadores. 

O SR. SOARES F.ILB:O (Bóbre a 
ata) - Sr. Presidente, os debates de _ 
ôntem, nesta Casa, foram algumas 
vêzes tumultuosos. Talvez por êssé · 
motivo, apesar da grande càpacidade · 
e reconhecida dedicação dos Senhó• 

· res _taquígrafos, ·· alguns senões apare
cem no. meu discurso, peló que desejo 
fazer ~s necessãrias retificações, so
licitando sua nova publicàção. A ata 
dos nossos trabalhos não .se. refere a 
e'Kpressão minha, qualificando de co
modismo a atitude- do Legislativo, por 
ocàsião do golpe de 1937, e poderia 
acrescentar: além de comodismo, • 
inércia criminosa dêsse Poder, em de
fend~r suas próprias prerrogativas. 
Quando aludia ao Poder Legislativo, 

- de então, evidentemente, me repor'
tava à sua maioria deliberante, e nã<i 
à sua voz discordante que, com ga
lhardia ;:lefendeu· as prerrogativas do 
Congresso -Nacional. (Muito bem,) 

O SR. CAIADO DE GODOI - Sr . 
Presidente, peço a palavra, sôbre a 
ata. 

Tambéiil trabalhei, aqui no Rio, , 
·para corrigir a injustiça .do In
terv·entor. Desejo, porém, deixar 
consignado que o juiz Euripedes 
Melo não foi indicado porque lhe 
faltassem qualidade~ morais, mas 
por entender o Tribunal. não haver 

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

O SR. CAIADO DE GODOI -· (Sô
bre a ata) - (*) .- Sr. Presidente. 
Pereorr~o. boje, o uDiário rui. As
sembléia" verifiquei que dentre os re
presentantes que tomaram parte na 
votação da moção apresentada pelo 
Sr. Nereu Ramos e da que foi ofere
cida pelo Sr. Otávio Mangabeira, não 
consta. o ·nom~ do humilde dep)ltado 
que se dirige a V. Ex. a. · Devo dizér. 
entretanto, que tomei parte na vota
ção, tendo opinado afirmativamente, 
em relação à proposição do Sr. Sena
dor Nereu Ramos e votado também 
em ·favor da moção apresentada pelo 
Sr. Otãvio Mangabeira, d.evendo acres
cent-ar que assumi essa .. titude por 
não encontrar di:vergência alguma en
tre uma e outra moção; apenas a do 
Sr. Nereu · Ramos era mais ampla. 
Parece-me que, tendo votado a mais 
ampla, não tinha motivo algum -. 
como afirmou, antes ·de mim, _desta 

o interregno necessário à sua 
promoção. " ,. 
o segundo aparte é o seguinte: 

"Não figurou na lista apenas 
por falta do interregno, de 'vez 
que o próprio Tribunal, pelas suas 
qualidades morais, já ci havia re
comendado para juiz da Capital 
do Estado." 

Peço, assim, a V. Ex. a, Sr. Presi
dente, faça constar da ata a pre
sente declaração, a fim de que seja 
feita .a retific~ão necessária. 

O SR. SOARES FILHO ....:.._ Sr. Pre
sidente, peço a palavrá, sõbre a~ata. 

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

(*) Não.foi .. .,,..!sto pelo orador (*) Não fci revisto pelo orador. 



. tribuna, o Sr. Deputado Altamiran.do 
Requião -· · para Iiegar · meti assenti
mento à do Sr. Otávio Mangabeira. 
Agindo desta forma, o fiz Sem desli
gar-me ao P. S. D., de que sou mem
bro. ObM€Ci, ã. iii:D. prfucípio de Ló-
gica. <Muito be?n) • · · 

O SR. 'MEDEIROS NETO Sr. 
Presidente, :PeÇo a .-palavra, sôbre a 
ata. 

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

O SR. MEDEIROS NETO - <S6-
. 'bre a ata) - Sr. Presidente, tive co
nhecimento. de que alguem, nesta 
Casa, compreendera minha atitude de 
ontem como falta de atitude. Cum
pre-me ·porisso, ressaltar. que perma
necendo n'b plenário e não' votando 
nem pró, nem contra a moção do no
b:':e líder da minoria, Sr. Otávio Man
gabeira, adotei uma atitude, que foi 
impulsionaJda por um ditâme de con
ciência. 

Até o dia 29. de outubro, dirigia duas 
repartições nc meu Estado: o Depar
tamento C.e Educação e o Departamen-. 
to das· Munici~alida.des. Como tal, na 
vigência do Govêrno Getulio Vargas, 
fui um servidor. Não podia, por isso, 
como não po5so de bom juízo e com 

·coerência, ã.ceitar quaisquer oposiçoos 
à essa administração, que o Bra;;;il teve 
durante cêrca ·de 15 anos. 

Não podia, ademais dar meu "sim" 
' à moção do nobre lider da minoria, 

porquanto, se assim o fizesse, esta
ria a contrariar não SÓ uma diSIPOSição 
partidária, senão, também, indo de en
contro à orienta.ção, que aceitei. e na 
qual devo permanecer. 

O Sr. Flores da Cunha - Pela teoria 
. de Salazar, V .. Ex." votou a favor. 
(iJiso). 

O SR. MEDEIROS NETO- Acei
• to o aparte de V. Ex.", mas quero rea
. firmar que minha posição devia ser 
e5sá- de indiferença - porquanto em 
nenhum áto de rninhâ vida tenho 
deixado de por em relêvo uma linha de 
CO!lduta e ·de compreensão, batendo 

Palmas ho.je; para a:rrnmhã cuspir na. 
face.. . 

CJ sr, Jo.<~é AttgUSto - v. Ex.a. não 
está censura.J:ldo seus correligionários 
que votaram a favor da moção Man
gabeira? 

O SR. MEDEIROs NET0 :....:_ :AbSolu
tamente. Estou apenas eJ!;plica.ndo 
minha atitude. . .. . .. _ . 

Outrossim, como filho do Est8.9o de 
Alagoas, vendo envolvido, no drama 
político de 29 de outubro, uma grande 
expressão daquela terra - o General 
Góis Monteiro - bem me sentiria em 
a~tir à homenagem prestada, nesta . 
~sa. à sllli. pessoa, sobremaneira evi- ..,.,. 
dente, na cenário político desta hora 
nacional. 

Corno não obstante êste esclareei-, . 

mento, ainda possa alguem conside~ 
minha. posição como de falta de ati
tude, quero ressaltar que assim procedi 
por coeréncia e tangido pela minha 
conci~ncia. (Muito bem; muito bem). 

O SR. DARIO CARDOSO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, sô'bre a ata. 

O SR. PRESIDENTE ._.... Tem a p't
lavra o nobre Representante. 

O SR. DARIO CARDOSO (S6bre a 
ata) (~) - Sr. Presidente, pedi a pg.
lavra para .justificar ràpid!lmente :meu 
voto em relação às duas moções ê-n·
tem aprovadas ,nesta Casa. 

Fui daquêles que se pronunciavam. 
~la rejeição da moção Otávio Man
gibeiia e assim proceru. tão sõmentc 
porque, conforme hama declarad,) o 
lider d·o Partido a que estou fili~o •. 
a mol(ão ds União Democrática Na- .. 
cioiJJal estava --contida na apresenteja. 
pelo Partido Social Democrático E 
porque compreendi que assim, real
mente, li!Contecia, isto é, que ~s es
tava contiàa na outra, foi que me pro
nunciei a favor da primeira, do Sr . 
Nereu Ramos, e. contra a segunda A 
explicàç.ão de minha conduta, Sr Pre
sidente, eu a ofereÇo nos seguint~s 

têrmos: penso que, tôda. vez que as 
gloriosas fôrças arrila.das brasileiras 
intervieram na vida política do pais. -

(*) Não- foi revisto pelo orador. 
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sempre o fizeram im.pulsiona.das_ pelo 
patriotiSmo, e, desta forma., sua atua
Ção deve ser apreciada de igual modo 
de novembro,· como a 10 de novem-
bro, ou a 29 de outwb:t;o. . 

O Sr. Aàelmar Rocha - A de lO 
de novembro não foi aprovada. 

O SR. DARIO CAR'DOSO - ~To 

meu entender, o glorioso Exército Na
ciona~ interveiu em tôdas as ocasiõtls, 
movido pelo mesmo illllpoulsO de patrio
tismo, a fim de salvagilarda.r a ordem 
interna e a nossa própria sobera.nia . 

Se os fatos que se slliCedJeram a essas 
intervenções desmentiram as atitudes 
do Exército, os prejuizos dai decorren
sua atuação em qualquer dos momen
tos da nossa história. Sempre que as 
fôrças armadas intervieram em assun
tos politicos, logo entregaram a dire
ção do pais aos políticos. Se êsves, 
mal se conduzi:ram na admdnistraçã.ó, 
nem por isso podemos levar a débi&o 
do Exército, os prejuizos dai .decorren
tes, ou fazer restrições ao patriotismo 
que o inspirou nos momentos em. que · 
se afastou da situação de instituição 
apolítica, que lhe é dada pela própria 
definição constitucional. · 

O Sr. José Augusto - V. Ex. a estã 
com 37 oú .com· 45-? ' 

O SR. DARIO CARDOSO- Devo 
dizer a V. Ex.8 que nã.ô ers. po1ftico 
em 1937, como não o era ainda a 29 de 
outubro de 1945. 

O Sr. Aluísio Alves -. Mas V. Ex:. a 
é Senador da República. 

O .. SR. DARIO CARDOSO- Nã4 
viiiÍ à tribuna para cuidar dêsse as
sUlllto e sim para ·manifestar-me .;;õ.bra 
e. conduta do Exército; que julgo pJ.- · 
triótica e louvável, tanto em 193'<, 
como em 1945. Os erros acaso com~ti
dos em ambas as ocasiões soo dos llO:- · 
líticos e não das Fôrças Anna.das. · 

O Sr. José Augusto - Fiz a :;>er
gunta a V. Ex.8 porquê o movimantv 
de 45 é a ,negação do de 37. 

O SR. DARIO C.ARDOSO - São 
pontos de Vista. 

O fato é que estou f'ilia.do ao P.S.D. 
e entendi que a moção dêste partido 
abrangia a do Sr. Otávio Mangabeira. 

Foi só êste o motivo por que neg11ei 
meu apóio a esta última. (Muito bem; 
muito bem.) 

O SR. JoS:t MARIA - Sr. PreiSi
dente, peço a. palvra, sôbxe a ata.' 

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

O SR. JOS:Iô: MARIA - .. CSôbre a. 
ata) - Sr. Presidente, votei ontem. 
favoràvelmente à moção apresentada 
pelo. nobre lider da maioria, Sr. Ne
reu Ramos, de apla.uso e agradeci
mento às Fôrças Armadas da Repú
blica, pelo modo como, unidas em to
dos os moVi-mentos republicanos, num 
movimento pacífico em tôrno de seu 
chefe e aprovada.mente sem outra am
bição que à de servir o país, cumpri
ram dignamente seu · dever de fideli
dade. à Pátria. 

Tendo votado a fav;r daquela. mo
ção, f<li por simples coerência que vo- · 
tei, depois, a moção-Mangabeira. En
tendi que, aprovando a ação de· nos
sas Fôrça.s Armaàas em todos os mo
vimentos republicanos, não poderia, 
logo após, desaprovar a · âÇão dessas 
mesmas Fôrças em um d~sses movi
mentos. 

Votando . a moção;-Mangabeira, fi
lo exclusivámente à luz de seus têr
mos, sem me solida.rizar com quais
quer "segundas intenções" que a 
mesma possa ter ou que lhe queiram 
dar. (Muito bem>. 

O SR. OSVALDO LIMA - Se
nhor Presidente, peço a palvra, sô
bre a a.ta. · 

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

O SR. OSVALDO LIMA-· (Sôbre 
a ata) c•> -Sr. Presidente, pretendo 
apenas retifi<:ar aparte que dei ao dis
curso do Sr. Deputado Coelho Ro
drigues, e que não foi registrado com 
perfeição. 

Figura no Diário da Assembléia o 
~guinte aparte: 

"A propósta de V. Ex.8 institui
rá regime ditatoriar•. 

<•> Não foi revisto pelo orador. 
' 
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Na reS!lidade, porém, o que eu disse 
foi isto: 

"V. Ex. a pretende · estabelecer 
normas na Constituição, para vi
goràrem em regime ditatorial". 

Era. a retificação que tinha a fazer,-
Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE: - O Se-1 
nhor · Rodrigues Seabra envia à 
Mesa a seguinte retificação à ata.: 

Sr. Presidente -
Acabo de ve:ri.ficar que não consta 

da ·ata o meu voto dado ontem, quan
do se procedia. à votação nominal da 
moção Mangabeira. 
· Envio a V. Ex. a neste pedido de re

. tificS!ÇãO, pois, estava presente ~· ao 
ser chamado o meu ·nome, respondi: 
"Sim". 

A agitação reiriànte no momento, 
impediu por certo, que o Sr. Secre
tário ouvise essa minha declaração· a 
qual ora confh-mo. 

o Sr. Wiellington Brandão envia 
.também à Mesa a seguinte retificação 
à. ata: · 

Presente que fôsse à sessão de on
tem, teria votado contra .. as moções 
Nereu Ramos e Otávio. Mangabeira, 
sem quebra do meu grande aprêço às 
fô!ças arma dás do país. Penso que 
não devem ser acoroçoados os movi
mentos milUares de caráter político, 
porciue se neles, algumas vêzes, aque
las fôrças se identificam ~om os senti
mentos gerais da Nação, em algumas 
outras podem errar o objetivo, ou 
apartar-se daquêles sentimentos. As 
revoluções e golpes só numa hipó
tese: quando resultem da pressão de 
tuna. consciência coletiva int_egral. 
Dentro do pais, a função do militar. 
na ativa, é um munus terrivelmente
indivisfvel e especifico: manter a. or-

. dem, prestig;ar a autoridade legitima
·merite constituída. Nesse, como em 
muitos . outros respeitos, estou com ·os 

·anglo-saxões: Só o voto, exclusiva.: 
mente o voto, pode fazer a história de 
uma democrJlCia. · 

Não havendo mais quem peça & pa
. lavra sôbre a. ata, encerro a sua dis
cussão e vou submetê-la a votos. 

. <Pa::Jsa.) 

Está aprovada.· .. : 
Passa-se à leitura do expediente. 

O SR. LAURO MONTENEGRO 
(3.0 Secretário, servindo como 1.0 ) 

procede à leitura do seguinte 
EXPEDIENTE 

Ofícios: 

Do Sr. Ministro da Justiça, trans
mitindo informações solicitadas pelo · 
Requerimento n.0 49, de 1946, de au
toria do Sr. Aliomar Baleeiro - Ao 
requerente. 

Do Sr. Ministro do Trabalho, envi
ando informações sôbre a situação 
verificada no pôrto de Santos In-
teirado. -

Abaixo-assinado: 
De funcionários da Central do Brasil 

sôbre os acontecimentos do dia 23 de 
maio. último - Inteirado. 

Dos alunos da Facúldade de Filoso
fia, Ciên.cias e. Letras da Universidade 
de São Paulo, sôbre a atitude de 
alguns àe seus colegas, em relação ao 
ante-pr,ojeto da Constituição, no· Ca
pítulo da família, educação e cultura. 
-:- A Comissão da Constituição. 

De mais de 700 residentes na cidade 
de São. Paulo, dirigido ao Sr. Deputado· 
Ataliba Nogueira, solicitando o fecha
mento do Partido Comunista e hipote
cando solidariedade ao Sr. Presidente 

. da República e aos Constituintes, per
tencentes ao P. S. D., U. D .. N.; 
P. T. B., P. D. C. e P. P. B. -
Inteirada. 

De Armando :S:oinem • e outros, sô
bre os acontecimentos pertinentes aos 
tra'balhadores da cia. de Carris, Luz, 
Fôrça e G~ do Rio de Janeiro, Li
mitada. - Inteirada. 

. 
l!EQUE!Ul'>mNTO N.o 212, DE 1946 

Solicita informações ão Poder 
Executivo s6bre pagamento de in- . 
ãenizações aos . destinatários àe 
valores remetidOs nos vapOres 
torpedeados pelos submarinos ào 
Eixos s~ foram efetuados; senão, 
quai.s os mativos. 

Requeiro que a· Mesa da Assem
bléia solicite do Poder Executivo ~as 
informaÇÕes se~tes: 
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I. Se a DiJ:etorla doo Córieios e Te
légrafos int!enisou os destinatários dos 
valóres postais remetidos nos vap9res 
que fóram torpedea.ã.os pelos subma
rfuos do EiXo e se o Govêrnó rela
cionou êsses vaióres pã.ra ó ·Iim · das 
indenizações de guerra cobradas das 
Nações agressoras; 

n. No caso negativo qual o es
tado atual dos respectivos processos 
e os motivos por que não foram to
madas tais medidas.· 

Sala das Sessões, em 6 de junho de 
1946. - Café Filho. 

~ d3. Vlliçãà 'e Obrais P'úbifuà.S, ro. · 
!'aiD. aumentados em todo· o ~rii.tórlo 
~ló:ful.l, os salãrlõS. dós trabalhadores 
m.~rit.linos; · · 

cofiSideraftdó que &bê justamente 
às emprêsas dirigidas .pelo Estado o · 
cum.rptimento rigoroso das leis baixa
das pelo Govêrno; 

Considerando que o serviÇo de Na
vegitçao e Administração cio Pôrto cio 
. Pará <SNAPP> até a presente data 
não tomou em consideração êsse ato 
êlo G~vêrno, relutand'çl em auril.en~r 
o.s salârios dos trabalhadores ma.r1tr
.inos da .Ainazõnia; 

REQUERIMENTo N.o 213, DE 1946 Requeremos seja solicitado ao ?o-
Solicita inf()'f'1TW(}ões ão Poder der · Executivo, por intermédio ao 

Executivo sôbre a· suspensão dO M.V.O.P., informações: ' 
jornalista Sandova"Z .vanderlei do 1.) Sôbre os mótivos pelos quais 
exercício de suas Junções. ainda não foi cumprida p<:Io· S.N.A.P.P. 

Requé1ro que 0 Ministério da Viação a portaria nesta referida. 
informe, por intermédio da Mesa· da Sala das Sessões, 5-6-46. - LvJz 
Assembléia Nacional constituinte, 0 Carlos Prestes. -João Amazonas. --
seguinte: Alcides Saõença. - Jose CTisptm. -

Mauricio Grabois. - Alcecio Cou•tnho. 
!) Se o jornalista Sandovltl iZan- ·- Agostinh-o Oliveira. -· Gregorio 

'derlei, admitido no departamento dos Bezérra. - Batista Neto. - Cairés 
Correios e Telégrafos,, Diretoria Re. . ee Brito .. -- Claudino Silva.'- C~rlOs 

gional do Rio Grande do Norte, por"'' MarigheZla. - Jcrge Amado. - :.·:i-
serviços relevantes prestados no pe· fino Corrêa. 
ríodo de guerra, foi suspenso de suas 
funções por ter· escrito um art.igo de 

· crítica ao govêrno do Rio Grande do 
Norte, quanto ao' tratamento dispen
sado acs funcionários ·estaduaiS, a 
propósito de suas necessidades, em 
face do. encarecimerl.to da vida; 

ll) Se igual tratamento está o go
vêrno ·Federal resolvido à dispensar . 
aos jornalistas qtie, exercendo função 
'Pública, anai.i.sarem os atos do Go-· 
vêrno Federal, ou de seus delegados. 

Sala das sessões, em 6-6-1946. 
Café Filho. · 

REQUERIMENTO N.0 214, DE 1946 

S.OZicita informações ão Poder 
Ezecy.tivo sôbre os motivos por. 
que não foi cumprida pelo SNAPP 
a Port:a.Tia. !1..0 265, de 13 de março 
pp,, ão Ministérió da 'Vf;ação e 
Obras Públicas; relativa a aumen
to de salários dos. trabalhadores 
maritim~. · · 

Considerando que pela Fortai-is nú
·mero 285 de 13-3-IG. do Exmo. SI-. Mi-

REQ~O N.0 215, DE 1946 

Solicím infOT7TU1.t}.6es ão Poder 
Ezecutioo sôbre a$ condições -e 
tabela àe salário e:m que são efe
tuados os contratos entre emprei
teirs e trabalkaãore.s da ·Estrada· 
de Ferro Bolívia-Brasil; e em que 

, cond:'ções e . quais os preços por 
que Zhes ·são jOTTJ.ecídos roupas, 
alimentos, remédios, etc. 

Considerando que a constr_ução da 
, Estra>tia de Ferro Brasil-BoliVla, iD.i.
ciada hâ vários anos, prossegue moros~ 
na sua construção, residindo a causá, 
.principalm~nte, na falta de braços; 

considerando que as firmas que em· 
preitaram a ·construção dessa rodovia, 
reci1ltam, por meio de seuS agentes, 
trabalhadores braçais; nos Estadca de 
Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e 
até no Nordeste, que aportam aos lo
cais de trabalho engana,dos I>e1as pro-

. m.essas de salários altos, boa~ alimen
tação, .alojamentos condignos, ·ul:!er
":ls.de de' regresso aos lares e assistên
c:a médica; 



. CoDSitieranélo que, só üepóis de in
~essaüoo nos . s·erviços, já. no mterii:>r 

· "Cio sertão bol.lViano~brasil~fro'· é qUe 
notam a me:êstêhcia dê tudo. quanto 

· :ihes fôra prometido pelos empreitéiroo, 
:!Ja.vendo, apenas: salários de foíne, 

. zonas doent!as; alimentaÇão élefici
ente, falta de alojamentos a'liequados 
e assistência medica preearfssifua; 

Consideranõo que em Aquidauana, 
Põrto Esperança e Corumbá, chegam, 
-eonstantemente, cidadãos brasileiros, 
famintos, doentes e semi-nús, fugidos 
dos serviços de construção da Estrada 
de Ferro Brasil-Bolivia, denunciando 
as mais esp::mtosas irregUlarida<les nas 
conuições de trabalho que ali se de-
senvolvem: · 

Requeremos que seja solicitado ao 
Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, in
formar: 

1) Em que condições e com que 
tabela . de salário, são efetuados os 
contratos entre os empreiteiros e os 
trabalhadores brasileiros que exercem 
suas atividades na construção da Es
tra,da de Ferro Brasil-Bolívia; 

.2) Quais as garàntias que êsses tra
balhadores dir.põem de cumprimento 
aos contratos em reg'ão tão afastada: 

.. 
3) Em que condições e . quais os 

preços com que são fornecidos os gê
nercis allméntícios, roupas, calçados e· 
até remédios nos armazéns "dos pró
prios empreiteiros, armazéns êsses VUl

garmente conheeidos por "barracão".-

4) Quais os meios de fiscalização 
que o Ministério do Trabalho possui 

,...nessa região, capazes de zelar pelo 
cumprimento dos contratos e da le- . 
gislação trabalhis~. 

Ssla das Sessões, 5 de junho de 
1946. -Carlos Prestes. -João Ama,.. 

·zonas. '- Batista Neto. - Alcides 
.Saõença. ·- José Crispim. - Jorge 

,,p"mada. - !t!auricio Grabois. - Al
cedo Coutinho.- Caíres de Brito. -

· Clcuditto .Silva. - Gregório Bezerra. 
-. Carlos Marighella - Trijino Corrêa. 

!:IEQm:lllli!EN:ro N.0 21So ·DE 1946 

Soiicita injoT11UU}ões .. do Poder 
EXecutivo sõbre as proviêlências 
dràé'n;áààs pelo Govêmo para reS
guardar os interêsses de tiO famí
lias de trabalhadores . ameaçactos 
de despejo em virtude de desapro
priação, em favor d.a Ught," das 
casas em que residem em Barra 
do Piraí. 

Considerando que !'L Cia.. de carris, 
Luz e Fôrça do Rio de Janeiro. (Light 
and Power) a fim de aumentar o vo
lume dágua de sua empresa em Ri
beirão das Lages para prooução de 
energia elétrica, de a-côrdo com o Go
vêmo. Federal, utilizará das ãguas elo 
rio Parru.õa em Barra do Piraí, cons
truindo barragens de retenção a fim 
de regularizar a.s suas descargas; 

Considerando que o Gcvêrno Fede
ral oficializou êsse serviço pelo De
creto n.0 20.657, de 26 de fevereiro de 
corrente ano; 

C<lnsiderando que, pelo referido de
creto· o Govêrno Federal concedeu jJ. 
referida Cia. o direito de desapropria
Ção, das áreas atingidas pelo seu pla.
no com caráter de urgência; 

Considerando que por êsse plsno 
são atingidas mais de cinqüenta casas 
de residências e, seus ocupantes na 
totadidade operários, são intimados a 
se mudarem por sL'llples notifi.cações 
oficial e set:1. que sejam observados pe
la referida compllnhia, o prazo que a 
Lei prescreve e a possibilidade de se · 
alugar casas em Ba,rra do Pirai; 

. Considerando que o custo de cons.: 
trução de casas, nessa cidade, não im
teressa aos capitali\Stas nessa · indús
tria, tanto a·ssim que nos últimos sete 
anos, o número de construções ·foi 
quase nulo. razão por que, êsse mesmo 
pe;jooo tendo se consorciado cêrca de 
níil casais, foram os mesmos, por êsse 
motivo, forçados a emigrar; 

Considerando que, as pouquíssima& 
cru:;as que são encontradas só são alu
gadas mediante "luvãs" e aluguéis ex
torsivos, muito acima das possibili
dades eeonômicas dos operários atin
gidos pela desapr~priação; 

Considerando que a situação dessas 
famílias brasileiras tomou-se a.D.gus-
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. tiosa., uma vez que estão na imínên-
~ cía de serem: atiradas à rua sem terem. 

:para, quem a:pelar,.uma vez que o De
creto autorizando a desapropriação ds.& 
ca5as não previu, como seria de direi
to, os iliterêsses dessas numerosas fa.-. 
lllilias; · 

. Requeremos que seja solicitá.tlo M 
;poder Executivo, infcrmar: 

Quais as providências ordenadas pe
lo Govêrno a fim de resguardar os m,.. 
terêsses de sessentsr fa.milia.s de tra
balh!lldores, reSidentes em · Barra do 
Plrai onde mulheres, ·velhos e erian
ças estão ameaçados de serem lança
dos à rua, em conseqüência da auto
rização· concedida à Emprêsa eman
geira. Cia, de Carris, Luz e Fôrça do 
Rio de Janeiro (Light and Power) pa
ra desapropriar,. em carâter urgente, 
os terrenos necessãrios à execução 
das obras requeriãas peia meSllla. . 

Sala dàs Sessões, 5 de junho de 
1946. -Carlos prestes. - João Ama
zor.a.s. - Alcides. Sa.bença. - Jorge 

· Amado. - Caíres de Brito. - José . 
Grispím. _:::_ Maurício G,rabOis. - Ar
cedo CO'u.P:.nho. _;:... Agostinh.o Oli'Vei
-rcr.. - Clctudino Silva. - Batista. Ne
to. - CarlOs Ma.ríg'hela, - Trífino 
Correia. - 'A imprimir. 

DI'DICAÇÃO N.o 118, DE 1946 

Sugere 40 ·Poder E:tecu.tioo a 
sinclicalízação dos pescadOres ne
ci01ur.is • . 

Consídera.ndo que os pescadores ma.
tnculados nas Capitanias dos Portos, . 
são tidos como Marítimos :pelo pró
prio Regulamento para as Capitanias 
dos Portos; 

· Coo.siderando que os Ma:ritimos es
tão organi.:."*ados em sindicatos, d..; 
acôrdo com as Leis Trabalhistas em 
vigor; 

Considerando que não perznitir l'l.OS 
pescadores profissionais matrlcula®s, 
o direito de se orga.niZa.rem em síndl
catos, será uma negativa. :Injusta. e 
sem equidade; · 
. Cori.sidel-ando que as tentativaS pára 
oxganiza.r os pescadores profissionais 
em Cool;lera.tivas foram sempre nega
tivas; 

Consiaerân<lo que uma . vez os pes.: 
cadores organizados em sindicatos, po
derão cooperar e auxiliar as inici!l!ti
vas dos Governos Federal e Estadual. 
e mesmo .dos lla.rtículaies, de mod~ 
eficiente; 

Considerando que a. desorga.nizaçãC. 
a.t.ual em que se encontram os pescado
res, resultou principalmente dos Pr0-
gra.mas pomposos que sempre os ~n

volvera:in, com s criação de . Entrepos
tos de Pesca., Frigoríficos, Embarcaçó<>s 

. de pesca etc., J)rogramas êsses que 
exigiam somas fabulosas, que jamais 
apar~era.m, ficando tais pr()gramaS 
Unicamente no papel; 

eonsíderando que,. em conseqüênc\8 
de ter o Govêrno Federal acabado Pm 
boa hora com a célebre ComiSsão Exe
cutiva da Pesca, depois de haver ter
m:illado ·com a Confederação Geral de 
PeScadores e 1ilederaçã.o, ficaram os · 
pescadores completamente desorgam·· 

. zados; · · 
Conside:ra.ndo que a célebre Cozni!... 

são Executiva. da PeSca, alélll de t.a>
sido um órgão administrativo' oneros'l, 

. nada fez em favor dos Pescadores. a.P~" 
.sa.r de hs.ver arrecadado irandes ~., • 
mas; 

Considerando que a Fiscalização Té'c
nica da ·Pesca poderá ser ex~rcida 

quando os pescadores -estiverem or~a
nizados "Ín Sindi~toS, J;>Odéndo ta:n-· 
bém funcio!lar as · escolas técnicas .de · 

· pesca, as quais deverão ser gratUitas, 
Sugiro áo · Poder · Executivo. por m

termédio da .Assembléia .Jonstituinte, 
que, pelo. Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio, :.eja providenciada 
a sindicalização dos pescadores do· 
Brasil, . ficando assegurada a inclu<>ão · 
dos mesmos, associados; ao· !APM. 

. &la d!ls Sessões. em 5 de· jun'ho 
de 1946. - Epilogo àe Campos. 

D;DICAÇÃO :N.0 119, DE 1946 

. Sugere ao Poder Executivo a . 
{;()1Wt7uçáo do proZOngamento fer
roviário liga.ntü> Bom :Jardim (Per
nambucO> a Umbuseiro, (Pa
raíba). 

Requeiro, por intermédio da mesa • 
seja sugerido ao govêmo · Federal a. 
eonstrução do \:>rclo:ngmnento fer.ovi3r
rlo •. ligando Bom-Jardim <Pern.ambu
eo> ·a Umibnsêiro, <Parafba.). 
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. JU.stifiéativa.; polido em ligação os Estados de Per
nambuco e Para.iba. O trêcbo é de 

Não se fa.Z mister perdemi.o-nos em cêroa de 15 klms." e alguns serviços 
diva.gàções para evidenciar a impor-· já foram realizados, consta:ntes de 
tã.ncia das · rêdes de comUilicações no -teira.planagem, sendo de pouca monta 
progresso das várias regiões; Teriamos o5 trabalhos de obra d'arte. · 
que repetir coisas por demais sabidas, A estação, em Umbuseir.o foi inicia
não sendo necessário, sequer, relem- da.. Os estudos feitos pelos éngeDhei
~r o exemplo de outras nações que, ros da Grea.t-Western dei:nonstràm o ' 

· no mais ou- menos g,J;ierfeiçoa.do dos largo al~nce da iniciativa que deman
seus sistemas rodoviário e ferroviál'io, õa., apenas, um pouco de boa · vcmta

, têm, em grandissima parte, a razão de dos poderes públicos para a sua 
de ser do seu desenvolvimento. execução. 

Bastará, desta forma, resumir a si- E' o que se pleiteia, na indicação 
tuação- em qué se encontra o Estado que te:D.ho a honra de a-presentar ao 
de Pernambuco, no que diz respeito exame do govêrno. 
aos sérvi.ços de estradaS de ferro. De Sala das Sessões, em 3 de junho de 
acôrdo com os dados forn.ecidos pelo 1946 - Costa Pôrto. 
Departamento Estadual de Estatisti- o SR. PRESIDENTE- Estt, finda 
ca, ó total de tôda a quilometragem a leitura do expediente. . 

-das linhàs da Great-Westem em Per- O SR. MAURICIO GRABOIS -
nambuco é pouco superior a 900 klms. Sr. Presidente, peço a palaVl"a, pela 

·Mas vale observar que o nosso ter- ordem. 
ritório é sem paralelo no pais: uma O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
imensa e estreita faixa que, partindo la.VJ."a: o nobre Representante. 
do litm"al, no Recife, sÇ)IIla, em exten-. O SR. MAURICIO GRABOIS (Pe'ú!
são, quando atinge Petrol.ba, 836 qui- oràem) - Sr. Presidente, Srs. Cons-
lôme. tros em estrada de rod<>a.em, .mas tituintes - o nobre Deputado pela 

.....,. Paraíba, Sr. Sa.muel Duarte, falan-
cuja largura, em alguns pontos, não do aqui ontem; como intérprete do 
ultrapassa 100 quilômetros. Em têr- Chefe c1e Policia do Distrito Federal, 
.mos p:-ecisos: O Estado só tem exten- teve oportunidade de . afirmar·· que 
são e, dêste modo, a rêde ferroviár..a nada de anormal acontecia eni relação 
répresenta muito pouco como penetra- a arbitrariedade e Pe"Seguições de que 
9áo. vêm sendo vitima inúmeros trabalha· 

Assim, a linha sul que demanda. os dores, principalmente os operários da 
Ligbt. 

limites. de Alagoas, te_rm.ina em Ga- Para maior esclarecimento dessa 
ranhuns, com 275 km; de percurso .. 
. .A linha Norte, rumando para a Pà- Assembléia, em paticular do nobe Re-: 
raiba, atinge Timbauba, com llS qui'- presentante da Paraíba, quero trazer 
lômetros, tendo, antes, ill:fl.E;tido para a prova da .maneira por que estão sen-
Bom-Jardim, com 113 quilômetros. A do tratados nos cárceres da Policia 
J.inhâ Sul é -mais extensa: está pres- trabalhadores, homens que lutan::. . 
tes a- atingir AfogadoS de Ingazeira, pelos seus interêsses e, portanto, pela 

própria democracia. . . 
depois de -um percurso de 397 quilô- ontem mesmo; em conseqüência dos 
metros, mas é preciso observar _que as 
distâncias do Recife a..Petrolina e A.-rS- inúmeros protestos surgidos nesta As-

. sembléia e veiculados pela imprensa 
-rip:i:riS.. somam, respectivamente, 836 democática, foram postos em liberda-
e 736 .klri:ts :- · donde se conclue que a . de vários -grevistas da Light. Entre-
rêde ferroviária representa um têrço tanto, 0 estado dêsses trabalbadore:s 
de nossa fu.iba de _penetração. é lastimável,. devido aos espancamen-

. ·: . -A .-linha Norte; que· parte do Reei! e,. tos e torturás que soferam. · .... 
· aõ:,cbegar a Carpina., infiete no sen~ Acham-se à disposição do nóbre,c 

ti:J-o--âc:>s_ ~os ~_Para~ passa por .. Deputado que defendeu o· Sr. Ch~e 
. ~o~o e_ parou.-~ ·B9m:i"~:"~ ;~·, :.:. <:cie ·po~cia, operá..'ios bá.Tba:ra e ma

Desde o govêrno Epitkio, exiSte ·o~.": · meÍlte: espancados pelo policia fascis-
proj-eto para. levã.-la até Umbuseiro, ta 'do ·cer:. tinbassaí, que tem a _seu 
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s~l"Vi~o ~~_cnicos em.· to.~a~ ~qmo Q 
bele~ 1;3_oré e outrol!. 

Os referidos operã.tios encon~SJ:;l-se 
com os olhos muito machucados. Estão no cói-recior, para serem vistos por 
tod,os os Srs. Repr~ent~tes. que ~ 
interessare~ ei!l coi!hec~r es~a§ vfti-

/ m.as d,a rea~o. Isso evidencia qu~ ~~ 
f~~mos acusa:ções 11en;L pqvas, sem 
fundamento .. 

Quero ta~bé~ dyclarar que, antes. 
de postos em liberdade tais operárl,os 
- Pedro Ca,rvalhq Braga, Ari Rodri_,. 
gues da Costa, Domingos dos Santos, 
Damaso Vieirá, Gâúcho, Sábóia de 
Alencar, Mário Rodrigu,es· e Übiràja~ · 
ra Gama, foram tratados nas 'entêT
marias da Polícia Marítima,-na Praça 
Mauã, procurand~-se, assim, por toc;tõ.s 
os meio,s. . tirar-ll;les. os vestígios . d,o;:; 
e,sp~caJ.Jle,ntos. · 

E' como age a Policia, com seus ele
me:qtos fasciStas, c.o.ntra trabaihadores 
que lutam J#,(ôs ·~ÍJ!; ~~ e.~#,. 
Vindicações~ 

·pes:ta ~b~ "'~-~WJ,cio ~ambém ~ 
tor-turas., <Mgnas de.l:thm;oler. sot'~. 

·pelei operáti~-Davi Jas.em. de Olivei . ..: 
ra, prêso a. 18 de maio e p_Osto em. li., 
bétda'de apenas no dia l. 0 · déste mês. 
· 0: ~r .. c:ãm~s ·verfi4Z: :.,;_ su~evo 

os conceitos dé V·. Ex.a e dec;Ià.ró, ~on
tinuar recebendo cartas indiViduaiS e 
coletivaS, ·de protesto contra · as vio
lências · :Policiais. Á paticia precisa.r4 
. ver. a~ de c~da trabalhador, .ares
pectiva famflia. Compete· ao Estado 
proteger a famma --a mulher e. as 
crianças. Está certo que se prendam . 
agitador-es conhecidos, mas anÍUquiza.r· 
e levar. à. miséria a familia constitui 
crime. · · .. 

Peço licença, a finl de q~ faça_~ 
do oportlm,~ discui-so ci.e. v. Ex.•. pà.ra · 
lêr uti:L d.êsseS · protestós có:ietivos. a 
mim dirigidos.· Ei:.Jo.: · ·. · · · 

. . ' . ' . 

"-Ao Exmo. Sr. Deputado Deu-
tor canipo8 V-ergal. · _ 

os· ·abaixo assinados, móradores 
Ele Ca.scaclurs., vêm dirigir i v. Ex.• 
seu mais veemente protesto contra 
a interdição da. Uni.ã.O.Sindics.l dos 
Trabalhadores· do Distrito Federal. 
e· as prlsóes.e violências pratiCadas 
pela policia cantra. bs trabalhado
res -àa Ljght anã. Power. •• .., 

:e:ste protesto contém -cêrca de qua
renta assinaturas~ 

o SR. MA~Clo· ~o~ .,... 
Muito ~ga,do pela. c:;on~b;qi.çã.Q. d,e . 
\. Ex.a -- .. . ... 

Nã.Í>. ·~o. sql:!le:o.te êsSes. os C;S~>O.S Ql1~ 
se. e~o ve.rtficando. no. Distl:"ito. Fe:
d~l e. ~ s~ P.a,ulo., ·pois. as p~õ«;. 
~ntin~.en~..tQdo Q ~~' 

. Volto ~- ·reterir:-PJ.~. ~. ~rt_was. Q}~ 
foi ~th!la o ope.J;4rio . ~~ .rª~ 
de Olive~ .. q q\le. '{~U. d~~J;ev;er ~ 
a iznpressã,q qe ~. çaso· ~on::l,~o ~ 
na. Policia do Distrito Federal, mas 
na destapo éíe Hftier. onéie ri.o8 ca.m.:· 
PO!i. de · do~ce~tí-a~o.., · hq~e.i:LS~ ~an.l 
friament~ tru.ci(lado,s. 

Qo~d,~o ~ p~Q, 0 operã;~iQ :~:n. 
J~o;e:n q~ O).i:v~ f~l dura.me:qte tpt:
tl.~"'-"~qo;_ ~0~~~~-~~~ ~ ~,.. 
r~ . ~- r<!§,~ ... (!. ql,l,E! ~~ta e.~9~-
me,n.~ a. resJl~~. Ç~:L~cio.J:!$ falt& 
de;· ~gênio, ~Jl].~~ ín~ca,çãp 4o 
o~~s,w_o .. 

O- BT. soar-es Filho - v ·· Ex-8 pode 
acrescentar QUe a ·liberdade dêsse o~ 
-rá.W :foi :reta.rdli.da. pelo ,subte:riúgio 
de respostas; eapciàsas dadas ~ Jus- . 
tiça. Transferiram-De. daqui· para o 
cá.rcere. em Niterói. 

Q. .. ~:- JW..~~O .. G~OI$ . ...,.. ,, 
Aliás, graças à. intervenção de V. Ex. • 
é que. foi :po5Sive~ obte;r-~e ; a. libef
dade dêsse companheiro • - . .. ' ' .. 

q~ dP.ia... ~c:l ... ~e colo~. 111-. 

,má~ çte,. c~'ª"<!.>. ~t.i:V~ ~ o~
~-~vi-~, d_o..zn.eio ~alA-&
~ ho~ ~ ~~~$.. ClQl;ll os ~=" 
~ ~QJS. ~çio ~~~;o.s, ... 
ços •. era, ~~'!!e ~~dO.-. ~. 
~ r~od~~$. q~~-~ dias. 
cons~tiv.os, 

· com que flnalidade . l!Saram êsse 
método de torttiia., · tànto p8.ra o oí_:,e.: 
rário Davi Jansen de Oliveira, como 
para os traba.lha.dore5 di Light? Qúal 
o objetivo dessa. atit-<lde? · · · 

~Q.en~~te .. é. 9 obj~ti,vo ppli#CQ. 
~QCtmt-~ E;Sto~qgM- · de.PQW!e.Aflos .. 

llQ~ D;le}Q d~. ~tod,~ c i.A.q$1~ ..... 
para ~P~~ o:~ªº. qol!l.~' 
como responsâvel pelas greves última-
mente. surgidaS n.O-pais. devioo à. fmne 
e mtséria qúe campEi!am por. tôda. parte. 

. : . . 



. ' 
O 1:2ª.· I;''ªE§~~ A~~~: 

'Fs~f~~Çl. ~-~~p~ C!_~~ªº 3:.g I;_Ob~~ 
orador. · · 

O SR. MAURICIO · GRABO:ES -
U:m mmuto apenas; -sr :' . Presidente, 
para concluir. · · 

Era ~ qq~ çiesej~v'ª- deri'!Ul.ciar a. 
to9Ql! ~. §lenhor~ Representa.n~s .• 
. ~~9~ ~l>él;p._, C«l~~:r ~- a~'ªq~., 
~~~ 4~. l'!'án9.ª ~A~~ aos dew,o.':'. 
~t?.,~.· qu~ §~ in_t~-e~ra.D.J. P.Qr ~ª& 
~1\Il~ ~ ~Q.rÇl ve.~ de,. P.l;rto o_ q'L\e 
8.C;O.,llte,ç~-· Q ilq,s_tr~ ~q~q~ çm_ ~. 
:Q.!_Ili,,_ s,\ SQ<M;e.s._ ~º ~:te.Y~ ~- P<>::
lí~ ~~!·. A_P-~ ffill_ e ~- çb,i-:-. 
~~ .. ~eiq .2:.. ~:Q~r qqç o, çperá,Po 
~~ c!~en- g~ 9.1J':'~· f~~ ~eva~~ 
~ q J;:s~@. <!9 ~~9. 1\. ~-~ q~ a!f_ 
s~~to ell!.J!~{ia.Ç!~.-~~~~ J;?S..~ q~ç, 
&, ~S\lê~çá& ~{)~JMa~ :~;~~e. ªô~~ ~ 
~E_~ ~1\!1.~~1. ~t>;Sjm ~eÇ.9, rut\Wle. 
<:M!aa.~ ~-- !gi SP.l~ ~ça.;. à mt:e~~
~<!ia. ~<3 ~~·. ~P~~do Jos~ ~~. 
~: ÇO~<;l. cl~W\9 .. à . ª-titl,J,q~_ COI]:l.'ºª-ffi.Xª. 
dq. ~vq ~~~ge4g,_ r~Ifpp.=mJio cop,trª 
~;.5 ~t-~~~o.s. ~~t!.,.dew._ÇlÇ:I;âtM:Q.$. l!t.QS. 
~~ <!_qs ~~d<W.§_ e, q~~- ~iq_ vi~ 
r:;~ ~~ Ç@.ll.P,~h!!· 

~_!;, ~ P;-;'"is~ c~);!n~; o~~o.s. 
da Ligh:t s!-9: p,tes!;l§.; J!l:O~.a,_s. &..f:-1#~':' 

n,~ep ~~o ~qo . <(Ç!~eti~;. · 4:
~~-~-- '!?.S;.'?:S!'t OCQ:Jit~ ~~- ~~~. 
sa.:; dQ., ~ta.dq, V.h~R!Q ~ ~t.!mçãQ. ggs, 
Senhores Repres~~:t;:~~L P.~ C!. ~ 

. dos traba.!hadores torturados a fim 

. -- ~---... ··-·-·--- -...... , ·~· ,.... . 
de amanhã não Iios virem ~er qu~ 
~tamos levantando calúi:úa.s e. fa.zen~o
acuSa.ções infundadas. .--<:MuitO õem; 
Pll.lma8.) . . . . . . 

o ~' ~~~~';!;~o ~':' 
bre a_ ~~- r~u~~g1_ip d~. p~ 
a.~>Sim ·concebido: . . . . .. . . .. .. -
· RequeirQ_ seja. consign,a_dq e.In; ~:ta. 

w:ô. ·võto -de :Pezar :Pe1o faJec;~e.n,tc? d~ .. - . . . . érnard Barbosa Prof. . Antônio B es . . __ _ 
· Viana, · enviando-se- telegraJna.s à. Fa

culdade de Medicina ·da Universidade 
do· BrS.sil:, à Academia · Nacional de 
Medic:iha e a .famflia . do saudoso 

...• :;._ medichiá. brasileira. 
m,~e...... . . . 
. S.S. -. 5·6-19á6- Eàm~ndo Ba.7;-

ref4. Pinto. · · 
... OS Senhores que a.~~V-8Jéll Q. re., 

querimento, queiram levantar-se. 
<~aus~,) 

Êstá ~;~.PJ:oxs4o- · 

o. ªª'' 9~-9§ ~~ --- ~ . 
~~ fr~ç!e~~. ~~~ a mJ.a~a. t:~~ 
qx:.q~ .. --: 

O SR, PRESIDENTE - Tem a ~
lavra o nobre Repr~sentante. 

O SR. CAMPOS VERGAL. (~) (Pe
~ -o/~)--~ s;.: ~g~te, tenho 
~ hru.u._a_ ~~ ~~~a.~ ~ IIJãos ge. 
\f. ~.a· r~~~e,ntq rE:1at!~o a um. 
decreto publicado pelo Sr. Interv.en
tor :Federal no Estado de São Paulo, 
decreto. êsse côndicéD.te à,S possibllida- • 
des de uma açª-Ó. de d:esl>ejo, a:iÍ:ügá
vel ou judicial, que aquela autorida
de. proDlove contra· todos ·os Inorado
:res ~e. -~~de P,rédio de. allarta_Dlen
tóS da capital bandeirante~ 
--P..Iém éiâ àÇão ·-d~- ~~ej(), s. Exce

lência o Sr. Interventor trá dispender 
pÔr êsse ·decr~tO. ~ de 2? ·milhões 
de cruzeiros. A operação é legal e se 
enca1xa n'os 'quadros normais; porém 
a ação de despejo atirará para a rua. 
110 famfllas, que não terão para onde -
:Ir. 

Atravessamos · difícil situação, em 
q'l\'!l- 8.;Sc autoriAAdl:lS. quE; n.ão. ~ con
tato. direto CoD.J. o ppvo. epn~1,1a.zp. 
p~ti~do . at~ à.nti-:Po.p$r~. _ ~m, . 
tanto. no. Ri,o de -Ja,nel,ro qo~q. eill.~ 
são Paulo, prQ.SS.egue:il qbra,s d~ q.e_- , 
m®~o e .. proj~tQS, dêi?§.e, gênero, ~0-
IÕ<ia.Ai;\q-:S~ JA~ers...so f!!p'i)ias _ a.n'· si-_ 
t.ua,ção_ '\'.~q~~eil.~ afli,ti:va..~ 
~ 'ilJ,çiisp~v,eJ, ~u.e as a.~tas . au,tq.,. 

ridades olhein w.$or. pa1"8, o P.o:vo._ 
i@.Stêm menoS. doS dinheir-os púb:U,~os. e. 
~c;u,9,azxí -~J#ÇiàXWeil.~· ao es_ta~o de .. 
P~D.~ ~ qu,e. ~ encon~ cen':" 
te~ senão, rp'Jhares de famm!,ls .. ~, 
neéessã.rio . Com:pr~der.;se que, a. de.,. fesa dá.. famili'a 'est( rêà.l.l:Íll!D.te na sua. 
proteÇão. ·:o~ ~tid.o 4e, :D~ ~~: 
atiradas' "à ·ru.a; dé' terem a.liinentã.çao 
condigna., vestuário adeqUado, ne:;i;a 
emergência dificruina. 

Reitero meu apêl9 Para q~e ~· f?e
:clÍÔr ·~'Eb:esidenté. · ·dá. · Rép:íi~~ca._ t9JX1e 

· .ProVIqêP,~ tend~tes á: e~ sejn. 
féitó despejo sob qualq~~: ru;l;lr:l,~. ~~ 

· cetuada a falta .de p3.~eD.to, a. in
q~oo. de· propriedad,es .resid~clal, 

.. < ~· T o • • 

(*) Não fói revisto pelo orador •. 
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~omercia.l ou ir.Ídustriai. durante o 
prazo de . dois anos, até· que, venci

. do êsse período, a situação esteja mais 
ou menos norma.lizada. 

Trago o assunto à AsSembléia, por
que tenho recebido, pa.rticulannente 

j de São Paulo, noticias pouco edifi
cantés, quase alarmantes, a respeito 
do grave problema. . da habitação na 
grande capital bandeirante. <Muito 
bem.) · 

o orador enma à Mesa o se
guinte req'tU11'imento: 

Requeiro a V. Ex.e. se digne ma.n
da.r publicar no Dicirio da Assem
bléia . o impresso incluso, que é um 
21to inoportun-o do Sr. Illterwn:.tor 
do· Estado de São Paulo contrs. cs 
interesses populares. 

Sal:a dM Sessões, 5 d~ Junho d~ 
1946'. - Ca:mpos VergaZ. 

xvm 
Dl.SPÕ:E SÔBBE DESAPROPRIAÇÃO DE 

l:M.ÓWL 

O !ll.terv>e.ntor Federal no Estado 
. e São PaUlo usando da atribuição 

.que lh-e confere o 31l"t. · 6.0 , n, o v, 
do Decr-eto-lei Federal, n.O 1.202, de 
8 de abril de 1::139, decreta.: 

Al't. 1. 0 Fica d.ecla.rado de utili
dade pública, a fim de ser adquirido· 
pela Fa:2lenda do Esta.do, mediante 
desa~PrQP-risção judicial ou por -zna 
amigá?JeZ, · o in1Óveil a seguir carac
teriza,d-o: wüicio e respectivo te:r
ren.o, prédio "Cannm.e· Sérgio", per
tencente a Luís Sérgio e outr~. 

com a. área. doe 2.208;48 lll2, SJPr-oxi
ma.dlam.en.te, s~tuados à Avenida Brt
.gadeixo Luis .Anltômo ;n,.<> 993, esquina 
da .RUâ Humaitá., n$ta. Capital. 

Art: 2.• Para. a--execução do pre-
se;n,1ie dem'oeto-lei, fica. a Secr~taria 

da. Fazenda. autoriza.da. a . a.b:r:i:r o 
crédito especial necessârio, a ser co
berto c çoln o produto de operações 
-de .. crédi-to que fica ignalmente a.u
toriza.da.· a :reallzar. · · 

Art. 3 . ., l!:ste · d-ecr~to-l<ei en<trará 
em 'Vigor na da.ts de sua publicação, 
revoga.d.as ·as àispostções oem eontrâ-

. tio. • 

O SR. RUGO CIAlaNEIRO 
Sr. Presidente, peço· a pa.lavra., pela 
ordem • 

O SR. PR'ESllDENTE ·- Tem 8. 
pa.la.vra. o nobre RepreseJl:tante. 

O SR. BUGO O~ 
<Peta ordem> - <•> - Sr. p,re.: 
sidenteo, quando ontem a ~ pro-
cedl.a. à votação nominaà, tivoe a 
honra de V'êr, a meu lado, o n.<libr.e 
~presenta.n'iie de .~, S:r. José 
13onl!ác1o. Quero crer que Sus EX
oelência houv.esse ido· até ali com o 
espirlto d-e colAborar, ante a. con
fusão r.cina.nte e deVido à , exa-tidão 
que tod-os desejâ:vS~mos presidisse 
àquelD. vorificação. Apenas s~b êsse 
aspecto poderiamoo aceitar a coope
ração de S. Ex."', sobretudo j)orqu~ 
a mlm me era. dado, no momento, 
a missão <ie comJ:mts.r os votos do 
Partido a que está. filia.do Sua. Ex~ 
celência.. Aliás, os Secretários, a.cei~ 

ta.n<i<l a presença dos .ilustres· com
panheiros como cola;baração a.o ser
Viço da Mesa., nada. mais !á:rem do · 
que seguir a orientação libed'al e 
fra.nca. que V. Ex.4 , Sr. -Presiü<ente, 
imprime t\.OS .tossos· trabalhos . 

E8pero, pois, tenha sido êsse o 
in·tuito do nobre Representante de 
Minas o meu pa.rtl.eulai amigo ~
nhor .11>36 Bonifácio. 

O SR. PRESIDENTE - . VosS& 
Excelência está. interpreta.ndo per
.feitlUllcn•te . o pe-nsameillto doe Sua 
Exc.elénelo., pois os secretãi:ios d'll. 
:Mesa, como 6 notóri'O, se têm por
tado .sempre com a. maior lisura. 

o sn. HUGO o~ -
Agrtl.d<C(:ido a. V. Ex."' (Muita õem. J 

O SR., JOSE' .BONIF'AOIO :..._ Se~ 
nhor Prcbildc:nte, peço a. pa.J.s:vra, pela 
ordem. 

O SR.. PRESIDENTE - Tem a pà.
laVT,a o nobre Representante .• 

O SR. JOSE' BONIFáCIO (Pela 
ordem) (•) - SJ:. Presidente, longe 
de mim pór em dt1v.ída a honestida
de da Mesa CUI. Assembléia no cum
Pl't.l:nen~ de sou.dev~. 

<"'> - Nlo toi revisto peiD cradl>r. 
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Minha atituàe de ontem é perfeita
mente explicada, pois o recinto, achan
do-se saturado de Representantes, 
funcionáirios e jornalistas, não nos 
comport.ava a todoo, o que me levou 
para assistir à sessão, a subir até a 
Mesa e com ela colaborar, como mui
to bem acentuou meu nobre amigo 
Sr. Representante Hugo Carneiro. A 
confusão, em certos. momentos, era 
sidente, a intervir para reclamar 
atenção dos Srs. Representantes e 
restabelecer a ordem. 

Fica, assim, perfeitamente clara e 
explicada minha posição no assunto 
que absolutamente não envolveu, como 
não podia erlvolver, qualquer descon
fiança à Mesa ou a qualquer de seus 
ilustres !llembros. (Muito bem.) 

O SR. CAFE' FÍLHO .... :.- Sr. Pre
sldente, peço -a palawa, pela ordem. 

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

O SR. C~ FILHO (Pela oràemY 
- Sr. Presidente, na vigência da .e
gislação eleitoral em que foram oro 4 

cessadas ES eleições de 2 de dezembro 
os Deputados foram eleitos segundo ., 
critério estabelecido ou seja sob a le
genda. 

Como sabe V. Ex.•, a inscrição dcs 
Representantes na Assembléia ConSti
tuinte é feita na conformidade d:ts 
legendas a que pertencem. O Regl
mento porém, é omisso no referente a 
questão de ordem que vou levantar; e 
creio que também o é a lei eleitoral. 

Minhas indagações à Mesa são as 
seguintes: ao Deputado eleito ppr de
terminada legenda é facultado, medi
ante declaração à Mesa da Assembléia 
renúnciar a essa legenda, incorporaa
do-se a outra, por quem não se ele
geu, ou aecla.rar-se membro da Assem
bléia independentemente de inscrição 
em qualquer partido? · · 

Dada a omissão do Regimento e da 
iei eleitoral, considera-se a Mesa com 
pOderes para. aceitar a. referida. de
<:laração ou julga a. matéria' da. exclu
siva competência da· justiça. eleitoral, 
sujeita, como ta.i, a processamento pe- . 
:rante essa jUStiça? 

Ainda mais: à simples declaração do 
Representante, transfere-o a Mesa de 
legenda ou o deixa sein ela na relaçã.,) 
dos membros· da Assembléia .Constitu
inte? 

·Faço taiE perguntas, porque, como 
djsse, o Regimento é omisso ne.:.--ta 
parte. 

O SR.. PRESIDENTE- O Sr. Re-. 
presentante Café Filho dirige à. Mesa. 
a seguinte pargunta: pode determina:. 
do Representante, eleito, como foi, oob 
determinada. legenda partidária, trans
ferir-se de p!U"tido, -mediante simples 
declaração à Assembléia? 

-O Regimento é omisso. Determina. 
apenas q'!le a Mesa lõcalize ·os Senho-

.s; res Representantes nG recinto, de ., 
acôrdo com as legendas partidârus. 

Afigura-se-me, entretanto, que o 
fato do cidadão ter sido eleito pol" um 
partido, não o escravisa a essa legenda 
<muito õem;) pode, portanto, tomar a 
atitude que sua consciência e seu pa
triotismo lhe inspirem, mesmo porque 
é o úriico juiz dêsse proceder. A Mesa 
respeitará a posição que o Re-prese11 · 
tante pn.ferir no recinto, continuando 
porém, nos casos de licença, a chamar 
o!! substitutos pela respectiva legenda. 

. No tocante às pessoas dos Senhores 
Constituintes, não pode haver 011tro 
critério que o da obediência às suas 
deliberações. Todo cidadão tem o di
reito de proceder livremente, desde 
que náô infrinja a lei. 

Essa, a atitude que a Mesa adcta~á. 
na eventualidade. 

O SR. C~ FILHO- Obrigado 3. 

V. E_x.a, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Está. fin· 
da a hora do Expediente. 

Passa-se à. 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 164 SeDhorea. Re
presentantes: 

Pa.-tido Social ~emocrático 

Amazonas: 
Alvaro Maia. 



/ 

Pará.: 

Magalhães Barata. 
. Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 

Maranhão: 

Clodomir Cardoso. 
Oàilon Soares. 
Luís Carvalho. 
Afonso Matos. 

Pia ui: 

Renault Leite. 

·ceará: 

Frota Gentil. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 

Georgmo Avelino. 
Diocléc1o Duarte. 

Par:..iba: 

Jandui Carneiro. 
Samuel Duarte. 

Pernambuco: 

Novais Filho. 
Agamemnon Magalhães. 
Jarba~ · V...aranhão. 
Gercino Pontes. 
Oscar Carneiro. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 

Góes Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 

· Sergipe: 

Graco Cardoso. 

Bahia. 

Pinto .A.J.eixo. 
Lauro de Freitas. 
Aloisio de ~astro. 

Regis Pacheco. 
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Negreiros Falcão. 
Vieira ·de Melo. 
E1Ulá.pio de Queiroz . 
Fróes da Mota. 

Espírito Santo. 

Atilio Vivaqua. 
Henrique de Novais. 
Carlos Lindemberg. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 

Jonas Ccrreià. 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Pereir8 Pinto. 
Alfreuo Neves. 
Eduardo Duvivier. 
Carlo~ Pinto. 
Getúlio Moura. 
Heitor· Collet. 
Miguel Couto. 

Minas Gerai.,. 

Benedito Valadares. 
JuScelino· Kubitschek. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
José Ajkmim. 

Augusto Vlegas. 
Gustavo Capanema. 
Celso. Machado. 
Olinto .Fonseca. 
Lair Tostes. 

São Paulo: 

Noveli Júnior. 
Antônio Fel.Í.ciano. 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
Horácio Lafer. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogueira. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Galeno Paranhos. 
Guilhe=e Xavier. 



Ma.to Grosso: 

Ponce de Arruda. 
P..rgemiro _Fia~o. 
Martiniano Araújo. 

Pe.ra.ná.: 

··Flávio Guimarães. 
Fernando Flores. 
Munhoz de Melo. 
João Aguiar. 
Aram.is Ataíde. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 

otacílio Costa: 
Orlando Brasil. 
R:ogério Viell'a.. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Domeles. 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa.. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Antero Leivaz. 
Mércio Teixeira. 
Baiard Lima. 

União Democrática Nacional 
c 

Pará: 

Agostinllo Monteiro. 

Maranhão: 

Alarico . Pacheco. 

Piauí: 

José Candido. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 

Plínio Pompeu. 
Beni Carvalho. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Ara.ripe. 
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Rio Grande do Norte: 

Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 

Vergniaud VànderleL 
João úrsulo. 
Fernando Nobrega. 
O.smar Aquino: 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
João Cieofas. 

Alagoas: 

Má...'i.o Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Valter Franco. 

Bahia: 

Jurac1 Magalhães. 
Otávio Mrulgabeira. 
Luis Viana. 
Clemente Marian.i. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 

Espírito Santo: 

Luis Cláudio. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 

·Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 

Romão Júnior. 
José Leomll. 

Minas Gerais: 

Magalhães Pinto. 

São Paulo: 

Paulo Noguelra. 



Goiãs: 

Jales Machado. 

W.utto. Grosso: 

Vespasiano Ma~ins. 
João Vilasboas. 
Dolor de Aildrade. 
Agrícola àe Barros . 

. 
'Paraná: 

Erasto Gaertner. 

Santa Catarina: 

Tavares d'Amaral. 

Partido Trabalhista 

Bahia: 

Luís.Lago. 

Distrito Federal: 

Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Benício Fontenele. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 

Leri Santos. 

São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Guaraci Silveira. 
Romeu Fiori. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 

Melo Braga. 

Partido C01/'l,Unista ., 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
I Agostinho Oliveira. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 

Brasileiro 

do Brasil 
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Rio de Janeiro: 

Claudino Silva. 

Rio Grande .do Sul: 

Trifino Correia. 

Partido RepubHcano 

Pernambuco:-

Sousa Leão. 

Sergipe: 

Durval Cruz. 

Minas Gerais: 

Jaci Figueiredo. 
Bernardes Filho. 
Artur Bernardes. 

Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

Deodoro MendonÇa. 

Ceará: 

Alves Linhares. 

. Bahia: 

Teódulo Albuquerque. 
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O SR. PRESIDENTE Vamos 
})assar à matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Tem a palavra o Sr.. Raul' Pila, 
orador inscrito. 

O SR. RAUL PILA (Lé o segUinte 
discu.rso) - Sr. Presidente, Senhores 
Representantes: Na meia hora de que 
disponho para discutir o projeto · de 
Constituição, impossível me é consi
derá-lo em todos os seus aspectos. 
Fôrça é, poie, linlitar-me SJ> que· tem 
fundamental importância. 

.Em verdade, uma Constituição pode 
redUzir-se a duas cousás: a declara
ção dos direitos e a organização dos 
poderes. Tudo o mais é secundário 
e, portanto, dispe~vel: pode dei
xar-se à legislação ordinária. E a 
própria declaração dos direitos, por 
mais solene e completa, pode ser le
tra m<Jrta, se a efetividade dêsses di
reitos não está garantida pelo meca
nismo constitucional. Se o sistema de 
govêrno que se institui é realmente· 
democrático, se êle consagra a res• 
ponsa'bilidade d<JS governantes, os di
reitos terão vida e realidade. Se o que 
com êle se estabelece é, de fato o go
vêrno pessoal e irresponsável, precá
rios se tornarão os direitos e vãs as 
demais disposições que o diploma con
tiver. 

Não há, pois, questão que mais 
importe ao futuro próximo da Naça.o. 
que a do regime político; isto é, a 
do instrumento legal que; além de a:~
seguÍ-ar a efetividade dos direitos do 
Gida.dáo, haja de permitir a justa, 
oportuna e democrática. solução de 
todos os problemas nacionais, desde 
os de natureza ~onômica, até os de 
(;rdem espiritual. 

Assim, há-de .>erdoar-me V. Ex.a, 
· Sr. Presidente, e hão de relevar-me os 

nobres Representantes, volte eu a. m
siStir num tema já . tantas vêzes de
batido nesta ASsenlbléia. 

"Parlamenta.risnlo ou p:residencia'" 
lisl:ri.o", ésta. é il. alterna.tivS.. Mister 
se !az escolher entre 1IDl8 e outra 

. eousa. Entretanto, preteres mnltos 

fechar os olhos e dclXar-'se levar pela 
rotina. · 

Imaginam êles que, aferrando-se ao 
que chamam a nossa tradição cons
titucional, se podem eximir da res
ponsabilidade que com o manã.a.to 
aceitaram - a responsabilidade d.e 
dar ao Pais instituições adequadas, 
capazes de conciliar a liberdade com 
as necesSidades da administração pll
blica. Mas a tradição não vale por 
si mesma, senão por seu contP.údo. 
Preservar o êrro, porque antigo e re!
terado, é a mesma insensatez que 
a:bandonar a· verdade estabelecida. 
por simples· amor da novidade. Hâ 
boas e más tradições: o dever de 
erradicar as últimas, decorre do mes
mo principio que nos leva a conser
var as primeiras: o bem, a verdade e o· 
direito. 

Debalde, pois, se intentará fugir ao, 
pleito. Não estamos aqui, Sr. Presi;. 
dente, para retocar uma constituição 
preexistente e ainda em vigor (~ por
tal não se houver a execrá vel e exe· 
era--ia. carta de 10 de novembro) mas 
para elaborar uma. con:;tituição nova. 
Nada eziste, sôbre o terreno, a qu~ 

nos devamos ater. Foi tudo arrasado 
durante a Ditadura. Completa é a. 
nossa. liberdade de ação e por 1.Sto 
mesmo, tr~da é a. nossa i"esponsa.
bilidade. 

Se esta é a situação, por que have
remos de manter o sistema que tão 
maus resultados tem produzida, não 
somente no·· Brasil, mas também em 
tôda · a. América La.tina. ? Porque não 
te:b.tarem<JS uma solução nova, em 
vez de nos mantermos presos ao ne
fasto tabu criado em 1891 ? 

Que o sistema parlamentar é doutri
nària.mente superior ao sistema pre
siden<:ial, não há quem o possa negar. 
A demonstração já foi feita nesta 
casa e nela não houve quem lhe pu- . 
desse inover qualquer impugnação. 
me é, ao mesmo tempo, a mais fiel 
e. ·a mais equilibrada. expressão ~à. 

deinocraéia. representativa. Do ponto 
de vista prit1co; a! estio os fatOs. 
Não os néSam, nem cs peaenam ne-
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gs.r os apolog!sta.a do regime presi
dencial. Apenas alegam que o regime 
presidencial nunca !oi praticado em 
nosso País. Defesa, em verdade, com
prometedora, porque um sistema que, 
em meio século de vigência, não ·che
gou a ser devidamente aplicado, é 

. certamente inadequado e inadaptável 
I Insistir nele equivaleria ao absurdo · 

àf! pretender que, em vez de afeiçoar
se o sistema à nação, esta é quem se 
deve afeiçoar àquele. 

No quase total desamparo em que 
ficou a defesa do regime presidencial 
neste recinto - defesa dificultosa, 

por certo, mas, talvez, também julga
da dispensável diante do argumento 
numérico que, na ética do sistema, 
supre outras razões - neste quase 
total desamparo algumas vozes se le
vantaram ·para dizer que, enfim, 
quanto aos vicios, não é . tão grande 
a diferença entre os dois regimes que 
praticámos, respectivamente, no Im
pério e na República. E, para o com
provar, trazem a lume as objurgató
rlas levantadas contra o poder pessoal 
do Imperador por alguns dos esta
distas mais eminentes da monarquia. 

E' certo que numerosas criticas fo
ram feitas ao regbne monárquico. E' 
preciso, porém, dar às palavras a sig
nificação, o alcance que possuíam. 
quando foram proferidas, é preciso 
conhecer o · critério com que então se 
aferiam as causas. O que ontem cons
titufa um grande escândalo, pode hoje 
não ser siquer Um. escândalo, tanto 
varia o estalão com que se medem os . 
acontecimentos. 

Núnguém ·mais de que Silveira Mar
tins desfechou terríveis apóstrofes 
contra a monarquia. ll:le foi, entretan
to, quem, depois de proclamada a 
República, levantou a bandeira parla
mentarista. Rui Barbosa foi um d~ 
artí!lces máximos da república presi
dencial. E', todavia, nos seu.s discur
sos e escritos que Se vão encontrar 
as mais veementes criticas ao presi
dencialismo brasileiro e uma cada vez 
mais acentuada apologia do sistema 
parlamentar. Hoje, Sr. Presidente, só 
o desconhecimento da sua formidá
vel obra permitiria continuar a con-

siderá-lo o páJio Sob que se pu<ksse 
abrigar o regime presidencial. 

Não nos . devemos, pois, deixar 1m
pressionar pe1as palavras, mas verifi
car o que as palavras contêm real-. 
mente. E' preciso interpretá-las de . 
acôrdo com a época. e o ambiente em 
que foram proferidas. Malsinava-se, 
não ~m razão, o poder pessoal do 
Imperador. Em que consistia êle? Em. 
fazer que um partidoc cedesse o lugar 
ao outro, no. govêrno. Pode compa
rar-se com êste o poder pessoal dos 
prestdentes da República, só limitado 
no tempo durante O qual se eXerCEI? 
Não são êles ·que criam e mantêm o 
seu partido? E. êles não são os que im
põem a sua vontade ao Congresso? 
E dêles não pendem tôdas ·as coisas, 
das máximas,::à.s mfn;rn·as? Pudessem. 
ressuscitar agora aqueles grandes 
apostrofadores e veriam quão exage
radas foram as suas a'PÓstrofes. O 
que então reputavam vícios, não pas
sava, na realidade, de pecados veniais. 
Poder pessoal na, sua mais completa 
expressão, tivemo-lo, sim, na :repúbli
ca presidencial. 

Demais, quem poderá desconhecer a 
!)robidade pessoal, a dignidade polí
tica,- a elevada. mentalidade dos esta
distas do Império? Quem deixar:_á de 
sentir uma funda nostalgia ao per
lustrar a história política daquela 
época? · 

Sr. Presidente. Não exagero ~m dl
zer que o regime presidencial ainda 
não teve def~ neste plenário. Nllo 
na teve, -porque não na tem realmen
te. A sua condenação está no ·seu 
meio século de existência em nosso 
Pais, sem falar nos desastrosos etel
tos que produziu em tôda a América 
Latina. Ao regime parlamentar se 
têm · feito, é verdade, algumas lm
:l;lugnações. Impugnações decorrentes 
mais do imperfeito conhecimento do 
sistema., que · dos seus defeitos .int11ll
secos. A mais corrente delas, talvez 
a única. que tenha alguma aparência de 
realidade, é a· instabilidade do govêr
no parlamentar. Constitui ela o CS.va
lo de batalha. dos presidencialistas. 
Mais do que Isto, representa o seu 
último reduto. Mss frágil, iragilimo 
reduto é êle. · · 
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Nego, Sr. Presidente, seja instável o 
govêmo parlamentar, se por instabilida
de se entende a substituição freqüente, 
impreVista, sem causa justüicada. Não 
há tal instabilidade. Não se derrubam 
gabinetes· pelo simples prazer de os, 
derrubar, como fazia Clemenceau na 
França, porque exi?te para o abuso a 
sanção adequada, o recurso à Nação. 
mediante a dissolução do parlamei:to. . 
No próprio sistema se encontra o cor
retivo. Explica isto que a duração 
média dos governos seja d~ quase qua
tro anos na Inglaterra, tanto quanto 
dura, em geral, o mandato presidencial 
no regime estável, por. excelência, o 
regime presidencial. O mesmo se veri
fica nos demais paises parlamentares,· 
excetuada a França. Porque escapou 
êste País à. regra, por que se redUZiu 
ali a cêrca de nove meses a duração 
média dos gabinetes ? Já estudei de
tidamente o ca.so. A razão é haver-se 
deturpado ali o sistema parlamentar, 
instituindo-se, de fato, pelo govêrno de 
assembléi.s., mediante a supressão, na 
prática, do institúto da dissolução do 
parlamento. Dependendo, na constitUi
ção de 1875, da aprovação do Senado, 
foi esta sistemàticamente negada. 
Destruido o freio, proi:l.UZiu-!Se realmen
te a instabilidade, mas instabilidade 
característica do regime francês, e não 
do verdadeiro sistema parlamentar, 
onde o Parlamento pode ser chamado 
a contas e, por isto, não tem interêsse 
em abusar das suas prerrogativas. 

...,.._Não há, pois, a instabilidade, que se 
· apregoa. Se alguns gabinetes duram 
· sepJ.anas, ou meses, outros em compen
sação permanecem no poder, qua
tro, cinco e seis anos. Em ver
dà.de, outro é o fenômeno. O que 
se verifica no sistema parlamentar é a 
mutabllidaàe do govêmo; isto é, a sua 

· . adaptação constante às oscilações da 
opinião pública e às circunstâncias que 
as determinam. 

Ora, Sr. Presidente, esta variabili
dade, esta pretensa instabilidáde, lon

- ge de ser um · defeito, constitui uma. 
das vL-rtudes cardiais do regime. 

O Sr; José Augusto - A maior de
las. 

O SR. RAUL PILA - Govêmo 
democrático é, por definição, govêmo 
mutável, que se modifiêa de acôrdo 
com as exigências da opinião públi
ca. Quando desta .:e divorcia o go
vêmo : e, apesar disto, se -mantém, 
deiXa., em verdade, de funcionar· a. 
der:1oérada. Por isto, pode o regi
me presidencial definir-se uma sé
rie de ditaduras a prazo fixo. 

. Eleito o presidente, já ninguém 
pode legalmente modificar o govêr
n6. Exercitado o ato ie soberania, 
que é a eleição, nc mesmo momento 
a Nação· abdica a. sua. soberania, dela. 
ficando priva.da até o novo comício 
eleitoral. 

O . Sr. Aliomar Baleeiro - Permi
ta. V. Ex. 8 um aparte·. Se no regi
me presidencial o plano politico ~ 

administrativo de govêrn" se traduz 
num plano de orçamento, e o Pre
sidente entra. em conflito com o Par
!amento, êste tem, pràticamente, meio 
de estorvar-lhe a ~:~.ção administrati
va. e reduzi-la a nada, negando-lhe o 
orçamento, como meio de forçá-lo a 
uma. 'transação. 

O SR. RAUL PILA - Perfeita
mente; mas ~o será um conflito 
apenas, não uma solução. No regi
me parlamentar, entretanto, há so
lução para. o conflito. 

· O Sr. Aliomar Baleeiro - Se o 
govêrn:> não tem orçamento, ev1den
temente há .de bu.o;ca.r uma. fórmula. 
transaciona.l para. governar, por
qua.Dto não poderá administrar se não 
lhe fornecerem os meios financeiros 
indispensáveis. Há, portanto, umg. 
fórmula prática. para. conciliar o 
choque e abrir margem a. um- enten
dimento entre os poderes: 

O SR. RAUL PILA ,....- Como· re
solveria, então, V. Ex. 8 , o incidente? 

. O Sr. Aliomar Baleeiro - Um_ dos 
dois terá de transigir. Naturalmen
te. haverá uma aproximação entre o 
Govêrno e o Parlamento. O que de
vemos fazer aiora. é, parece-me, per
mitir: cada vez .mais, êsses pontos 
de contacto entr~ o Executivo e o 
Legislativo. 
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O SR. RAUL ·Pn.A - COmpre
e~ agora onde quer. chegar V. 
EX."'. V. Ex.a não· q_uer ir ao re
médio, prefere o paliativo. 

O Sr. AlOísio de Carvalho -· PI'II'
/ fere a transação ... 

O Sr. AZiomar Baleeiro - o no
bre orador há :ie convir que o regime 
parlamentar surgiu de ·uma estrati
ficação lenta de fónt.ulas, de cos
tumes, enfim, da . "constituição vivi", 
ao passo que a reforma politica de
fendida por v. Ex. a, conquanto ex
posta de modo brilhante e sedutor, 
teriá, como conseqüência; decretar, 
por fôrça da Constituição: um siste
ma perfeito num só bloco, e num só 
momento, como um bloco. Creio im
possível realizar parlamentarismo pelo 
simples fato de inscrevê-lo na Cons-' 
tituição. l'l:le só poderá .nascer· es~ 
pontâneamente pelo concurso de cir
cunstâncias favoráveis. Enfim, num 
clima próprio. 

O SR. RAUL Pn.A - Responde
r.ei, ·dentro em breve, no decurso dé 
minha oração, se o tempo permitir, 
a ·essa objeção do nobre colega. 

Nada há, pois, mais natural, mais 
consentâneo com a democracia, que 
esta· mutabilidade, ou esta .instabili
dade, como lhe querem chamar os 
1Jresidencialistas. Tão natural e .neces
sária é ela, que, ainda na própria 
Frença, onde chegou ao exagero, não 
se lhe aponta nenhum inconveniente 
sério. Os govêrnos caiam, mas a Na
ção continuava a viver normalmente . ' po1s nem por um segundo cessava de 

· funcionar a máquina do Estado. E o 
que a observação demonstra é que, 
apesar de frequentes, tôdas ou quase 
tôdas estás quedas tinham a sua causa 
justificada: os exros perpetradoo pelo 
govêrno, ou a sua incapacidade para 
fazer face a uma determinada situa
ção. Porque, srs. Representántes num 
regime de efetiva responsamlÍdade, 
como o parlamentar, até. a cobiça do 
poãer precisa apiesentar-se decente
men.~ e tem, n'l responsabilidade o 
seu freio natu:::al. - . ' 

· Se insigriificántes foram os inccm
venientes; quem · pód~r& avàlil\r às 
vantagens que tal insta.bilidadé; à.~ 

de excessiva, trouxe à França? Quem 
poderá determinar os · disturbios, as 
revoluções que e'Vitou? Basta a.tentar 
no seguinte. De 179Í a 1875, isto é, 
em 84 anos, ·teve a França nove cons
tituições, monárquicas uina.s, · republi
canas outras, mas nenhuma de mo
dêlo parlamentar. Sem forçar as cau
sas, poderíamos elevar a· onze tal nú
mero. A Constituição parlamentar'..sta 
de 1875,_ pelo contrário ,vigorou 65 
anos. E como caiu ela em 1940? Com 
a invasão e a ocupação do território 
pelo estrangeiro, e graças à fôrça, ao 
prestígio que a vitória das armas ale
mães havia emprestado aos regimes 
totalitários. Isto é, a Constituição 
parlamentarista de 1875 caiu com a· 
Democra.cia, na França, caiu por 
acidente e aciden'te gravíssimo. E du
rou 65 anos, enquanto as anteriores 
tiver_am vida de um, dois, quatro, 
cinco, dez, quinze e dezoito anos no 
máximo: em média cerca de· :1ove 
anos. ll: instrutivo o paralelo e im
pressionante a conclusão; se o sis
tema parlamentar traz consigo a ins
tabilidaC.e dos governos, favorece, em 
compensàção, a estabilidade das ins
tituições. Clara é a explicação: a mu
tabilidade dos gove...-nos representa 
uma verdadeira_ válvula de segurança, 
para as instituições democráticas. 
Pergunto eu, agora: quem poderá he

. sitar entre a estabilidade- das insti
tuições. e a instabilidade dos governos, 
ainda· quando levada ao extremo al
cançado em França? 

O Sr. Agamemnon Magal'hães -
V. Ex. dá licença para um aparte? 

O SR. RAUL PILA - Pois não. 
O Sr. Agamemnon Magalnães- O 

presidencialismo não . pode mais ser -
~ instrume;tto . do govêrno, porque 
nao é possível govêrno sem delega
ções de funções. Dada a modificaçãO 
das condições econômicas e sociaiS. o 
regime que não permita dEilégação de 
funções não pode ser instrumento de · 
govêrno, nem, também, EiXlgir unidade 
de jurisdição. Porque, tendo cin vista 
a complexidade ·da vida social e eco
nômica, o Poder. Legisla.tivo, como as 
funções ·judiciâtias, têm de aer delega
das a órgãos egpecislizâd.os. BaSta 
êste argumento para se verificar que 
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. o presiã:enciallsmo está em desuso. 
Continua-se exercendo, mas prescre· 

. vendo seus princípios fundamentais. 
O SR. RAUL ;piLA - Agradeço 

o aparte de V. Ex. que vem demons
trar que o sistema parlamentar é, 

.. hoje, o único incompatível com a com
plexidade ·das condições da civiliza
ção atual. 

O Sr. Agamemnon Magalhlies -
Os problemas do Estado· são de tal 
natureza que nenhum govêrno pode 
superá-los dentro do regime de sepa
ração de poderes, como é o presiden
ciansta. · 

P Sr. Aliomar Baleeiro -· Não é 
que eu negue a teoria, a beleza arqui
tetura! do parlamentarismo ... 

O SR. RAUL PILA - O acerto. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - . . . não 

contesto nem o acêrto - mas sua 
possibilidade prática sua realizabili
dade, se é possível. usar o neologismo. 
Então pediria a atenção do nobre 
Deputado de Pernambuco para a cir
cunstância ·de afirmar-se, hoje, que o 
Gabinete, na Inglaterra, inverteu o 
mito de Saturno: é o filho que devora 
o pai; o Gabinete que devora o Pan
lamento, uma espécie d'e volta àquele 
Executivo forte do !im do século 
XVlll. Essa idéia, expendida por vá
rios escritores, consta, mesmo, de um 
livro de divulgação em nossa, lingua, 
do professor Orlando Carvaiho. 

O SR. RAUL PILA - A afirma
ção de V. Ex. não é perfeitamente 
exata, porque esquece pormenor de 
grande importância. :.;: que se, real
mente, er.1 virtude da delegação do 
Parlamento,· o Gabinete britânico tem 
grande fôrça, isso só se verifica en- · 
quanto houver a confiança do Parla· 
merito. Com uma simples votação, 
essa fôrça rui. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Mas, ha 
o sistema das reações recíprocas en· 
tão, o Gabinete, filho do Parlamento, 
passa a dominá-lo: E o receio de dis
solúção e de outras medidas sUjeita-o 
às imposições do Gabinete como de
cretos, a duração várias transigências 
voltando-se a uma espécie de exe· 
cutivo forte semelhante ao presiden· 
dalismo. 'Enfim; hã uma espécie de 
Osm.cze, em que os dois se entrosam. 

O SR. RAUL PILA Não 
apoiado! Não há osmose; a explica
ção de V. Ex. não está. certa. o fato 
demonstra é a extraordinária capaci
dade de adaptação do parlamenta
rismo. 

·O Sr. José Augusto -:.;: a sua fle
xibilidade. 

O Sr. Agamemnon Magalhães- O 
nobre Deputado pela Bahia poderia 
responder como se resolvem os con
flitos ·no. regime presidencialista! 

O SR. RAUL PILA -A mutabi
lidade dos governos é inerente à de
mocracia, é o ~eu principal caracte
rístico; a instabilidade das iilstitui.o 
ções é sempre o sinal de doença grave 
no organismo nacional. 

Examinemos, porém, Sr. Presidente, 
para bem julgar a questão, qu~ vem 
a ser a estabilidade governativa, in· 
daguemos, quais os elementos que- a 
constituem. Há que considerar, de um 
lado, a permanência dos homer:ls nas 
posições de mando; de outro a con
tinuidade de orientação no g.ovêrno. 
Dos dois elementos, o mais impor
tante, evidentemente, é o segundo. O 
que importa a quem dirige, seja a 
mais modesta das emprêsas, seja a 
mais poderosa· das naÇões, é ter um 
rumo determinado. Se o rumo muda 
freqüentemente, sem motivos ponde~ 
ráveis, deixa realmente de haver rumo. 
Andar ora para a direita., ora para 
a esquerda, ora para ãiante, qra para 
trás, é andar às tontas, sem segu
rança. Deve haver, pois, no Estado, 
continuidade administrativa, isto é, 
rumo. Ora, por mais paradoxal que 
seja, a verdade é que tal. continuidade 
se verifica melhor no regime parla
mentar, que no presidencial. Isto, se
nhor Presidente, por dois motivos: 
porque a continuidade da or.:ientação · 
não está necessàriamente ligada à 
permanência dol! mesmos homens no 
poder; e porque é o próprio funciona.:. 
menta do sistema parlamentar o que 
a traz naturaJm.ente consigo. Com 
efeito, Sr. PreSidente, os homens po-

. i:lem revezar-se no govêrno, sem -4u_e 
a orientação- se modif!~e considerà.:. 
velmente. E o mesmo homem ptlde 
no decurso do seu mandato presiden- · 
cial, mudar a orientaçãO iio seu go-
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vêrno, quer por fundadas razões, quer · 
por simples. capricho. ·Verifica-se a 
primeira hipótese no regime parla
mentar por motivos intrínsécos ao sis
tema. Como faz notar um moderno 
publicista britânico, a democracia. 

I parlàmentar é um método de govêrno 
por discussão. Discutindo no parla
mento, chega-se a um acôrdo entre 
maioria· e- minoria. 

· O Sr. Aliomar Baleeiro - O mé
todo ·de govêrno por discussão, creio 
eu, deve ser princípio básico de qual
quer democracia, que mereça, real
mente, êsse nome; e o presidencia
lismo o permite, uma vez que o faça
mos através da discussão ·do orça
mento. Reporto-me ao aparte ante
rior em que dízia que se o parla
mento está em conflito com o Presi
dente, nega-lhe os meios e dele exige 
uma forma transacional. V. ·Ex. ci
tando êsse autor britânico, mostra 
está em que, no régime presidencial, 
que de parlamentarismo. 

O SR. RAUL Pn..A- É possível, 
mas-V. Ex. esquece que o mecanismo 
é muito diferente. 

O Sr. Aliomar Baleeiro·- Permi
ta-me V. Ex. um esclarecimento? 
Todos os problemas de govêrno se re
sumem em problemas de dinheiro; 
sem dinheiro não há govêrno. No re
gime americano, em várias ocasiões, o 
Presidente teve de governar com mi
noria no parlamento, e o conseguiu. 
Temos o exemplo típico de Wilson, · 
em plena guerra, com despesas imen
sa:s, governando com a minoria par
lament~. Claro é que, cessada a 
guerra, essa minoria lhe recusou apôio. 
O exemplo, porém, mostra que isso 
é possível, quando . o parlamento é de 
fato o representante da vontade na-
cional. · 

ditadura a prazo. O Parlam.entarismo 
é uma crise periódica, climatérica.. 

O SR. RAUL PILA - É uma cr:ise 
salutar que, quando se produZ, evita 
distúrbios graves, que estariam laten
tes. 

O ::?r. José Augusto - Sempre em 
proveito ·da opinião pública .. 

O SR. RA:UL PILA - Sr. Presi
dente, estava eu citando um autor 
brii!ânico. Discutindo no parlamento, 
chega-se a um acõrdo entre a mino

. ria e a maioria - no regime presi
dencial .isso não ocorre; o que há é 
a vontade da maioria - acõrdo entre 
gabinete e oposição, acõrdo em que 
a maioria leva vantagem - tem· de 
sei - mas em que a minoria também 
ganha alguma coisa. · 

O Sr. AZiomar Baleeiro - Permita 
V. Ex. um aparte: o quadro atual 
da nossa .. Assembléia mostra a pos
sibilidade de unir. as vantagens ·do 
parlamentarismo às do presidencia
lismo. Sentimos através do rilarulb.ar 
dos acontecimentos de ontem, a ne
cessidade de apôio que o EXecutivo 
tem, de uma Assembléia.. 

O SR. RAUL PILA - Se assim 
não fôra, se não houvesse esta possi
bilidade, deveríamos confessar que 
aqui estávamos numa. Assembléia. 
morta. Claro é que alguns estremeci
mentos da vida têm de ocorrer no 
mais presidencialista dos regimes. 

O Sr.· Ataliba Nogueira·- Graças 
a Deus. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
Só os fatos polfticos agitam as As
sembléias. do regime presidencla.lista. 
Nenhuma reforma econômico-social 
'agitou ainda a Assembléia. · 

o. Sr. Aliomar Baleeiro -· Uma 
Constituição é um ato sobretudo po
líticó, aqui estamos em m15$áo poli-

O SR .. RAUL PILA -.A diferença tica. 
está em que, no regime presidenCial O Sr: CarlOs Prestes - O orador po
o parlamento. só pode :lazer prevalecer deria responder que no regime paria
sua. .vontade, em primeiro lugar. se menta.r, depois dos crimes do Sr. Pe-
não' tiver decaído tanto, que a.ind'a reira. Lira, o govêrno já teria. ca.fdo. 
possa penSar nisso, e, em segundo lu- c o Sr. SO'llSa Leão - Isso é umr 
gar o que cllsto :resulta, são <:on- diátese. ' ., . 
flitos ••• 

O Sr. Aliomar BaleeiTo - V. Ex. 
definiu o presidencialismo como uma 

O Sr. ···Agamemnon Magalltães -
Indags:ria do nob~ Representante 
Alioma.r Baleeiro, se é possível gover-.. . 
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nas, hoje, sem uma. economia planif1~ 
cada, e se êsses planos devem ou não 

. ser feitos pelo Parlamento. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Nos Es~ 

tados Unidos demonstrou-se que o re~ 
gime presidencial é perfeitamente 
compatível com os planos econômicos. 
É uma velharia de mais de 300 anos, 
pois remonta às idéias dos mercan
tilistas. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
Todos os planos de Roosevelt foram 
f~os dois anos depois. 

O ST. Aliomar Baleeiro - E, conse
. guiu, mais tarde, . sem nenhum cho

que, afastar a maioria da Côrte su-
. prema, que lhe estorvava os planos da 
N.R.A., sob pretexto de inconstitu
'Cionalidade, substituindo os magistra
dos hostis, que se aposentaram, por 
homens de mentalidade nova. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
A Suprema Côrte com os seus ·julga
dos pôs abaixo todo o "New Deal". 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Essa 
mésma Côrte sem conflitos irremediá
veis perdeu, pela aposentadoria, todos 
os ministros velhos, infensos ao "New 
Dee.I", possibilitando assim o ingresso 
de lllinistros novos, com idéias com- · 
pativeis com as necessidades sociais 
ds época. 

O SR. RAUL PILA - Peco li
cença aos nobres aparteantes para 
'terminar a citação que estava fa
zendo. -

O SR. PRESIDENTE-. Lembro ao 
. nobre orador que <> temp-o está quase 
·.findo. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Sr. Pre
sidente, faço um apêlo a V E.X. para 
consentir que eu ceda ao ilu.Stre ora
dor, 10 minutos dos 60 de que dis
ponho, como relator. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
- Eu não concordaria com V. Ex." que, 

também, tem teses interessantissimas 
para desenvolver. 

O SR. ~ -PILA - Mas, diza 
o autor que estava citando: "Uma tn.l
noria ··que conseguiu obter satisfaçào 
em alguns pontos, no dia em que che
gar ao poder não abolirá, ·de um só 
golpe, · a _ o'l>ra da sua predecess~Ta 

Respeitará· o passàdo que ela .. não fêz, 
mas, ajúdou a fazer, preservando assim 

-· 

a continuidade da . vida nacio:oa•. 
Tal continuidade -· conclui o auto'!' 
mais adiante - é a colheita dos futos 
sucessivos da discussão, seja dos su-
cessivos acordos a que se chegou, o 
que garante um plano na· vida nacio
nal a um temp-o estável e progres
sivo"• 

Assim, Sr. Presidente, os govêrnos 
podem mudar e mudar realmen";e 
mas, por baixo destas mudan~·a.s 

aparentes, flui continua e regularmen
te a vida nacional. Mudam os govêr 

. nos, mas a Assembléia donde éles 
emanam permanece. 

O contrário disto pode verifiéar-se · 
com o govêrno presidencial. Cada p,.e . 
sidência traz freqüentemente consigo 
t:ma grande mutação nos prcx:esso.s. 
nas normas, nos planos, nos objetivos 
<la administração_ p-orque tal govêrno 
é uma cristalização que se faz em 
tqrno de uma pessoa - o Presidente 

· c.a República. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Isso de

pende da organização dos nossos par
tidos. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -
No presidencialismo o Ministro de Es
tado é uma eS);lécie de amanuense. 
leva seis horas por dia despacha.o1o 
processos administrativos. Não ·.e:n 
programa, e nem poderia rea.lizá-!o 
porque não há unidade de gcvêrno. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Depende 
oa mentalidade do Ministro. 

O SR. RAUL PILA .:_ Depende da 
função que lhe é atribuída. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Rodrlgue.> 
Alves permitiu a plena · expansão da 
capacidade e da personalidade de seus 
Ministros; e Campos Sales fêz outt"'> 
t.anto. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
A.<!virto a.o nobre orador que o temiY.) 
de que· dispunha. está esgotado. 

O Sr. Alimnar Baleei.'"O - Sr. Pre
sidente, como· relator, repito, tenho 
sesrenta minutos para as minhas con
siderações. Qllero. ceder dez minutos, 
oomo já declarei s. V. Ex.a, p-ois tenho 
tomado muito tem-po do orador com 
apartes. 

O SR. RAlJL PILA- Muito agra~ 
decido a V • Ex. a. 

• 



-296--

O Sr. Aliomar Baleeiro - E' um 
p-razer ouvir V. Ex. a. 

O SR. RAUL PILA (lendo) ~ :S,
realmente, um n:Ovo período da vida 
nacional o que se abre. E não só. 
Sendo o Presidente quem dita a orien
taçãO, por ser êle a pessoa formal
mente responsável no sistema, e com-. 
petir Unicamente ao Con.,o-resso, lá no
seu canto, votar as leis necessárias, 
mais de uma vez sucedeu que, na mes
ma presidência,. mudasse subitamente, 
a~brutamente a orientação do govêrno 
por ter mudado o pensamento da 
pessoa que o incarnava. A história 
política· do regime apresenta vários 
exemplos. dêstes. Poder-se-á, então, 
falar ein estabilidade administrativa, 
sõmente porque não se substituiu o 
titular do govêrno, tendo mudado a 
sua orientação? 

Conclui-se' dêstes fatos,. Sr. Presi
dente, que a verdadeira esta'bilidade 
administrativa é a da orientação e 
não a das pessoas. E ela . se realiza 
muito melhor no sistema parlamen
tar, que no pr<Jsidencial. 

Quanto à instabilidade das pessoas 
nas posições de govêrno ..:.,. cousa que 
muito justamente repugna ao caci
quismo nacional - cumpre frisar, 
primeiramente, que ela nenhum pre
juizo traz e causa pública, porque, se 
os ministros caem, a administração 
permanece. Foram até as necessida
des funcionais do govêrno parlamen-

' tar que, estabelecendo a diferenciação 
entre política e administração, a esta 
deram continuidade e estabilidade. O 
a.parelho administrativo não se co
move, não se perturba com es crises 
ministeriais e continua a funcionar 
normalmente. Em segundo lugar, tal 
instabilidade apresenta uma ma.Di
festa utilidade educativa, muito de 
apreciar num pais de senhores, ca
ciques e ca ud.ilhos: lembra aos go
vernanteS que não são donos da re
pública, senão simplesmente -servido
res dela.. 

o Sr. Aliomar Baleeiro - ·o caei
quismo vem do nOsso espfrlto, do 
noSso sangue, que é um tà.nto Tupini.., 
quim. Ainda hoje, continuamos com.:> 
verdadeiros tupiniquins. em matéria 

política. É, mesmo, mais uma tradi
ção da nossa incultura.· do que defeito 
do nosso regicae. 

O Sr. José Augusto - ll: tradiçã~ 
que o regime tem conservado e favo
recido. 

O Sr. Agamemnon Magalh~s :..._No 
presidencialismo a política foge da 
cultura. 

I 

O SR. RAUL Pn.A. __: li: a. observa-
ção á'e toros os dias. · 
· O Sr. Aliomar Baleeiro 

o regime presidencialista 
Wilson. 

Por isse 
dá um 

O SR. RAUL PILA - Nos pró
prios Estados-Unidos os políticos go-
zam de muito mau conceito. São 
raros as homens de. cultura que fa-
zem política naquele país. . 

O Sr. Agamem:r._,n Magalhães 
Todos os homens de cultura, no pre
sidencialismo são devorados. ~sse re
gime é um verdàdeiro Moloch. 

o Sr. Aliomar Baleeiro - Wilson 
fêz dois quadriênios; mas terminou 
naufragando. 

o Sr. Agarr..emnon Magalhães 
Por. que motivo Rui Barbosa nunca 
foi. eleito presidente ·da República? 
, O SR. RAUL Pn.A. (lendo) - F.il
nalmente, Sr. Presidente, convém. 
ainda, observar que raramente tra
zem as quedas ministeriais uma subs
tituição integral dos homens de go
vêrno. Mostra a observação que mui
tas vezes passam ao gabinete seguin
te alguns membros. do anterior. Ex
plica-se isto- pelo fato, já apontado. 
de não haver normalmente uma tup
tura total na orientação dos gover
nos q<.1e se sucedem. 

Em suma, Sr. Presidente, percebe
se claramente que o grande· pecaao 
atribuido ao sistema parlamentar - a 

. instabilidade - nem é verdadeira m5-
tabilidade, ·nem é pec8.do, mas, ·pelo 
contrá.rio, uma das muitas virtudes do
regime. 

O Sr. José Augusto - · Sua maior 
virtude é permitir que a opinião pú
blica mude um govêrno sem i:a-ecisar 
fazer revoluçãO. · _ · 

O Sr. Ferreira de Sousa - V. Ex. s 
pode acrescentar que não há go>ê1"I!O 
mais instável, do ponto de v'..sta <1G-
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ministrativo, que ,o .presidencial. Cads. 
presidente tem programa inteiramenr..e 
<lifer~ .do outro; ~nto o reto. 
gime parlamentar -possn;-:11. a éonti-
nuifla.de, .a..través de. ·gabinetes: com a 
mesma orientação politica. -

O SR. RAUL PILA- Foi a tese 
que sustentei. 

<Lendo) "Dizia eu que a instabili
dade é uma· das muitB.s virtudes do 
sistema. Não têm per que temê-la, 
a Nacão, nem os politicos sinceros e 
verdadeiros. Podem, sim, e devem 
temê-la os. exploradores do poder, que 
precisam conserv.á.-lo a todo custo, 
depoi.s,.._do conquistado, e nenhum inte
rêsse têm em conquistá:...lo, senão para 
conser-Vá-lo. Mas com tal gente, não 
se pode, evidentemente, fazer uma de.! 
mocracia digna dêste nome. 

Muito é para notar, Sr. Presidente, 
que tôdas as ·objeções levantadas con
tra o regime parlamentar são, real
mente, quando bem examinadas, 'ob
jeções contra a democracia represen
tativa. Tal é a da pretensa instabi
lidade do govêrno. 

O Sr. Ferreira .de So->.LSa - V. Ex.a 
pode acrescentar que essas' objeções 
constituem pr~funda injustiça ao· povo 
brasileiro, do . quaJ se diz, corrente
mente, que não tein cuJ.tura para pra
ticar o parlamentarismo. 

O SR. RAUL PILA - Afirmativa 
que nos relega a. situação inferia:: à · 
de muitos pov:os africanos. (Zê) 

E' objeção contra a democracia re
presentativa a da . pretensa instablli
dade.do govêmo. Tal, ain!ia, o temor, 
que muitos manifestam, qua.nto .à con
sulta à nação, por meio. da. dissolução 
parl.amentar. · Afigura,.se-lh.es um pe
rigo uma eleição .em tais condições, 
porque o gabinete, posto em cheque 
pela moção de desconfiança. pode ma
nipular uma maioria . f~orável. Mas, 
se tal acontece ou pode acontecer num 
pleito que sobr~vém Úlo_pinâ;damente e 
colhe muitas veies .o g!'Lbinete de sur,. 
presa, q'!le nã.o sucedexá . qliS.ndo as 

. el~ções se fB.zem ,a ,prazo .fix~. em 
data longameJ:~,_~e p:reqetel;minadã. e o 
govêrno pode, com tõ'da a calma, to
mar as proVidências áiàutelàd'Oras dos 
seus interêsses? Como Sé Vê~. a obje
ção é .um..:dos .tantos . .axgumentos .qUe 
PJ;OVll.m demma: · ~ Sr. ~"-; 

dente, ou não estamos ainda em con
dições de ter ~leições aceitáveis, e pre- . 
maturas, senão inútil é falar em de
mocracia, ou tais eleições já. são pos
síveis, ·e não haverá, CI}táo, por que 
nos arrecearm_os .da dissolução do par
lall;lento, an~ipadora, apenas, .de um 
pleito, que haveria de realizar-se mais 
tarde. 

Eu desejaria que alguns adversãrios 
do ·.sistema parlamentar -respondessem 
a .êsses argumentos. 

O ·Sr. Aloísio Carvalho - V. Ex:a 
sabe que são irrespondiveis. 

O · SR. RAUL PILA (lendo) 
"A verdade é porem, que, em maté
ria de elejçóes, fizemos· um grande 
e s,ubstancial progresso. O voto se
creto e a justiça. eleitoral transforma
ram grandemente os nossos costu

mes. J'á temos eleições, Sr. Presiden- _ 
te. E .se já as temos, que mal ha
verá em renovar, uma ou outra •êz 
o parlamento, antes do .têrmo normal 
do seu mandato ? 

Repito-o, Sr. Presidente:tôdas as 
objeções levantadas contra o siste
IIJ.a parlamentar são, na realidade, 
objeções contra a própria democra
cia representativa; são os seus fun
damentos mesmos que · com elas, se 
põem em causa. A expressão "crise 
do parlamentarismo" I tão em moda 
dUrante o fastígio totalitário e, sem 
muito conhecimento da coisa, ainda 
repetida pelos nossos presidencialis
tas, nada mais significava., para os 
criticos . europeus, sinão "crise demo,. 
crática". E' que um conceito -quase 
CQincide com o outro, pois parlamen
tarismo é democracia representativa 
na sua mais completa. expressão, en
quan,to o preside~cialismo é '!liD8. fuga 
da democracia peJ.a tangente de um 
con:ipromissó com ela. · 

Quero eu agora, Sr. Presidente, 
antes de da.r por ·flndas estas derra
dei.J:as conslderac;Qes acêrca .do palpi
tante tema, .9~ero eq agorà. res::>on
der a, :uma _pergunta, qae ,vá:das :v.êzes 
me :foi .:feita .nesta Assembléia. Por 
que, :ém ·'* do, -~In;~. .Paz:lamenia.r 
ClásS1~o. ~ pr~nizo eu .uma foi:ma. 
:de transição, ~ .P:r:esid~ialis:no 
temperado? 

t>· 'Sr: Plfnio Barreto ;.....:, E' o que 
98mOS. -tel'. 
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o Sr. Aliomar Baleeiro - E' a for
ma mais práti<:a e politica de não 
criar um todo de renovação radical 
e positiva, subvertendo as tradições 
de cinquenta anos no Brasil. 

o Sr. José Auf111.8to - Contra os 
cinqüenta anos de reginl.e presidencial, 
sempre protestaram os fatos. A tra
dição a manter é a do nosso parla
mentarismo, que não foi criado pela 
lei, mas .Pela. imposição de uma evo
lução espontânea, truto da. nossa 
vocação para o liberalismo. 

O SR. RAUL PILA (lendO) -
"A --tal pergunta, poderia eu obtem
perar com outra: por que não prefe
rir o parlamentarismo, sistema teõri
camente perfeito e de eficácia com-

. provada em todos os continentes, nas 
mais variadas latitudes e com os mais 
diversos povos, a um velho sistema 
condenado e que se consentiria em 
remendar, apenas para o poder con
servar ? Por que - repito a pergunta. 
se tão fácll nos será. a nós, consti
tuintes, adotar uma solução, .- como 
outra? 

Alega-se ser o parlamentar um sis
tema demasiado delicado para nossa 
inexperiência.. Nada mais falso. Tra
ta-se, realmente, de um mecanismo 
perfeito, tão perfeito quanto c permi
tam as ·imperfeiÇÕes da natureza hu
znana. Mas perfeição nunca foi sinô
llim'.l de fragilidade e dificultoso ma
nejo. Pelo contrá.rlo: os mecanismos 
grosseiros e ímperl'eitos · é que, em 
virtude da sua. mesma imperfeição, 
tàcilmente se desarranjam e dificul:.. 
tosamente se meneiam. Uma criança 
dirige hoje, um dos nossos modernos 
automóveis> · 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Quanto 
mais perfeito o automóvel, mais fàcil
mente enguiça e mais dificil se torna 
remover-lhe o defeito. 

O SR. .RAUL PILA. - Mas, na 
realidade, só pessoas de capacidade po
diam dirigir os carros antigos. 

o sr. Aliomar Baleeiro - O que re
eeia.mos, nós, os presidencialiStas, não 
é o parlamentarismo, nias entregar-se 
uma coisa perfeita. como um avião, a 
um condutor de carroça .. , 

O SR. RAUL PILA - Já demons
trei que o :regime pa.rlalJlentar é, além 

de outras coisas, um instrumento çie 
educação. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Sem dú
vida .. 

O SR. RAUL PILA - Que prodí
gios de habilidade não eram, porém, 
necessários para. !iominar os primiti
vos modêlos ? 1!! exatamente o que em 
nosso caso se verifica.. 11: o presiclm
cial um mecanismo tosco, grosseiro, 
imperfeito, teõricamente baseado num 
principio errôneo - o da independên
cia dos poãeres. Onde se pratica êle 
realmente ? Nem nos Estados Unidos. 
pois o que ali existe e funciona, não é 
o que faria. prevêr a teoria.. 

o Sr. Aliomar Baleeiro - li! uma 
ficção jurídica, e de ficções juridica.s 
está. cheio o direito em todos os pa.i
ses. 

O SR. RAUL PILA -· 11: uzna ficção 
juridica em flagrante contradição com 
a realidade. O direito da ficção vai, 
apenas, até certo :Ponto. 

No Brasil- reconhecem-no os seus 
IDaiS estrênuos defensores - não fol 
ainda realmente praticado, apesar das 
suas apregoadas excelências. E, em 
verdade, como praticar um regime, cujo 
funcionamento exige um prod!gi.o de 
habilidade, dedicação e conVicções de
mocráticas ? SOmente um povo de ex· 
cepcionais· qualidades, como o dos Es· 
tados Unidos, pôde, até hoje, pratica.t 
menos mal o presidencialismo. 

outra objeção dos esp!ritos mais ti
midos é que a instauração, pura e sun
ples, do. sistema parlàmentar, impor
taria 1.Ulla revolução. Sil:n, Senhor 
Presidente, reconheço-o de boa. mente. 
Pelo alcance das suas conseqüências, 
pela . nova feição que daria a tôda . ~ 
nossa Vida politica e· administrativa, 
seria uma revolução. Mas onde se disse 
que as revoluções sejam, por. si mes
mas, um znal. Não constituem elas 
um dos l;lleios por que se realiZa o pro
gresso ? · Demais, seria a nossa uma. 
revolução pacifica, uzna revolução 
branca, capaz de evitar novas revolu
ções rubras. Se.-ria uzna revolução aben- -;:-;:: 

. çoada, uma revolução que constituh-Ia. 
um crime evitar. 

Sr. Presidente. Vou terminar . as 
m1nhas já por demaii efltira.d1!S cOin-
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severa.r no caminho antigo, que cada. 
vez mais nos tem afastado da. boa. . 

sid-era.çóes. Está convencida. a. gran
de maioria. da. opiDião de que a. de-

. mocracia. falhou, em nosso País, por 
ha.v-er. sido inadequado o sistema 
adootado em 1891. Os propa.ga.ndistas 
mesmos da R.epública. acabaram de
Sencantados. O projeto que estamos 
tMscutindo conservou o sistema ne
fasto. N'"ao há, Ilêle, nem pa.rla.men
tarlsmo ve:rd.adeiro, nem presidencia
lismo s.tenua.do. 

· prática democrática; ou tentar o ou
tro, que a. experiência. universSJ. tem 
demonstrado ser o mais seguro." 

o Sr.· Aureliano Leite - A de
mocra.cia., p.o Brisil, falhou por causa 
da homens, não pelo regime. 

O SR. RAUL Pn.A. - Então, 
w.mos enterrar o · Brasil. 

O Sr. Ferreira ãe SO'I.l8a - Não 
&e farem homens para. os regimes, 
mas regimes para os hllmens. 

O SR. RAUL Pn.A. (continuandO 
a leitura> - Presidencialismo puro, 
isto é, presidencialismo duro, como 
disse o nobre representante, Sr. Fer
nandes Távora., é o que se nos ofe-

. rece. E agravado em alguns pontos, 
em relação ao anterior, como no caso 
da duração do mandato presidencial. 
Será assim que se há-de cumprir a. 
promessa de realizar finalmente a. de
mocracia? Mantendo o instrumento 
que instituiu a irresponsabilidade. go"
·•ernativa e derrancou os nossos · cos
tumes "politicos? 

Não põde a Assembléia Constituinte 
fugir à. sua responsabilidade. Encon
tra-se ela. :numa das encrnzilha.das 
da História. Em suas mãos se acham 
os destinos do País, pois o pode impe
lir para. a direita, ou para. a esquerda, 
para diante, ou para trás. 

Nesta responsabilidade 'indeclinável 
tenho eu insistido e não deixarei de 

. insistir. Cada um dos senhores re
presentantes é livre de proceder como 
lhe bem pareça. Mas o que a. nenhum 
dêles se deve deixar é o direito de ale
gar que não atentou no que . estava 
fazendo. Se a. ignorância pudera. ser 
uma escusa. em matéria de tamanho 
relêvo e em titulares de tão alta fun,.. 
çã.o, nem esta. escusa. poderiam ter os 
nobres :representantes, porque ampla
mente debatida. · tem sido a. matéria 
neste plenário ... Têm êles diante de 
&i dois e só dois caminhos: ou per---

Quer a Assembléia. Constituinte in
sistir no êrro? Poderá fazê-lo, porque 
ungida da ·soberania popular; mas 
atenda, Primeiro, à tremenda respon
sabilidade que va.i assumir. Se, ama~ 
nhã, o govêrno da Nação fôr uma di
tadura, não se queixe ninguém do di
tador, senão desta Assembléia. que, 
podendo ter acabado com isto, entre
tanto não quis sequer tentá-lo. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Para
bens ao parlamentarismo, que tem um 
defensor da ~utoridade moral, cul
tura e poder de sedução de V. Ex. 

O SR. R.A!UL PILA - Não apoia
do; é a bondade da causa. <Muito 
bem, muito bem. O orador é cum
primentado.) 

(Du.rante o d.iscu.rso do Senhor 
Raul Pi'[q,, assume a presidência, 
o Sr. OtáVio Mangabeira, 1.0 Vi
ce-Presidente.) 

O SR.. PRESWENTE - Tem a. 
palavra o Senhor João d'Abreu. 

O SR. JOAO D'.AB!REU (lê o se
guinte cUscu.rso) - Sr. Presid-ente. 
Srs. Constituintes - Pela. pri.meirs. 
vez, depois que me .foram outo~dos, 
pelo povo de Goiás, poderes para. re
presentá-lo nesta Casa, venho ocup"\r 
a llri·buna. Faço- para pu:gns.r por urna. 
causa, já trazida à. baila. por dots 
ilustres colegas, um, do Parlido R.e
publicano, Sr. Daniel de Cairval'l:lo.. 
outro, do Partido Social .Democrá.tlco. 
Sr. Pecll"o Ludovico, acreditando f!r
,memente mere<:er a atenção d".sta 
Asembléia. que convenientemente ins~ 
trufda, fa!rá. a seu julgamento defini
tivo no texto ·da Nova Ca!rta. Magna. 
do Pais. · 

Ac pugnar poi:" essa causa, que é 
da. maior transcend~ncia. para. os des
tinos da nacionalidade, - pois se tra
ta da. mudança da Capltall da Repú
blica - isto é, do éentro propuisot" 
da vida. e do progresso do Brasil, não 

l 
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usarei, senão, argumentos objet1'7os. 
Abandonarei, no tramscurso desta. 

exposição, todos os laivos de retórlria, 
para opoiar-me, apenas, em fatos. Fa
tos que; pela sua evidência.,· artuando 
no espírito' d:os que me ouvem,. veJ:lham 
a convencê-los, assim como já con
venc.~ a grandes pa,trã.otas e à 
maioria do povo brasileiro. 
/Ta:i.s fatos, são os que fazem, s,go!'a., 

o nosso povo viver horas amargas, sem 
que a guerra o explique e j.ustifiq\19 
senão em ];>equena parte, são os qlle 
formam o ambiente de desconcerto 
doe assombramento, de especUlação ~ 

de miséria, em que se debate; -aturdida 
e perplexa, a nossa geDJte! Formam 
êles um quadro de vivos contrastc:s, 
em que a opulência de uns poucos 
destoa da pobreza de quase todos; em 

· que o otimismo displicente d'os pri
meiros defron:ta o desespêro dos se
gundos; em que os palá.cios suntuosos 
do . primeiro plano são seguidos pelos 
mUJCambos, ranchos e favelas do 1"-es
tante do cenário, sôbre cujo fund·o 
começa. a descer um poente verme
lho! ... · 

Tais fatos - são em sUIIia - os· 
que tecem a trama do penoso ~pe
táculo da manif-esta desorganizitç.ão 
nacional. 

Ao pra:cesso d<essa desorgaiJ!ização, 
culminando, neste . .momento, na fome 
que ronda o lar comum dos brasileiros. 
nã.o presídiu, por certo, o e.~pf.rito pre

. concebido de criá:-la; a vontad;e · de 
mal-fazer; a determiiiação de errar: 
mas, antes, a conoepção parcial· dos 
Pi:Oblemas, nessa ausência absoluta df' 
v.if;ão g!obal que têm tido aquêles que, 
para resolvii-los, .se colocam, não no 
centro, mas - repetindo a expres ;ão 
usada. pelo "Correio Brasiliense·' em 
1808- - "em um calllto do tenit.óri<> 
do Brasil". 

A.c:sim, não .vemos no .mapa da noss!l. 
terra., senão UJJS PQuco5 traçados, in
diCSIII.do aJguJ:D.a.s ferrovias, rodoVias e 
a'!lrovias, escassez esta que gera a fal
ta cite .transporte, a qual se· há-de en
tender, não só por falta. de .vagões, 
cam1nbões, e aviões, mas pririCipa.l
mente pela. ca.t'êilcia. de ·leitos, ·• .por 
onde possam correr, ·ou .de pistas ·:>nde 
~er. COI!duzindo em -seu ·.bojo -a pro-

dução da nossa terra e o trabalho da. 
nossa gente! 

Tampouco VIemos D:.êle, tôr.res de 
petróleo, quando êste . com'bu.stiv.el é 

· in.dispensáv>el aoo nosso tráfego inter.:. 
no, ao passo que, em flagrante con
traste, elas se levantam por tõda oarte 
nos paises visinhos, a denunciar a. 
nossa ·inoa.pacidade, que só diante do 
clamor geral, nos dà.spusemos a em-· 
preender alguma cousa :oêsse assunto, 
fazendo jorrar o óleo negro de ali$Uns 
poços timidamente aberto:; IJJa · Bahia! 
Tucl:o leva a crer, entretanto, que êle 
deva ·existir ein maior abUilldância na~ 
quêle Estado e em outros do nos:;o 
imenso território. 

Se, em nossa Car~. se nos deparam, 
. com freqüêDJCia, traços duplos, assi

naladores da presença de quedas dá
·gua, que pelo ~eu número e potanda
lidade, colocam o Brasil entre os ~i
ses mais ricos em energia bidl"áulica, 
- sem falar nas largas possibilid'3.des 
de aumento dessa potencialidadle na
tural, pelo desvio de outras corr-entes 
-contrista-nos saber que apenas urna 
parte illsignificaDJte dessa energia e<>· 
tá convenientemente aproV'eita~. 

A eletrificação do nosso mterior, que 
,deveria ter sido uma das· preocupa
ções dominantes dos Poderes Púl\li
cos, dada à nossa pobr-eza em car:vã:> 
doe pedira e em petróleo, tornou-se um 
capitulo quase esquecido da adminis
tração, pois, está, só se lembrou dêle 
para criar umas tantas dificuldad:ea 
à iniciativa particular e ao capital es
trangeiro. 

Também vemos, como represent-ação 
simbólica sõbre a carta, uma palmeira. 
Mas, eu pergunto: haverá nessa re
g:.ão illldicada .como produtolra do ba
baçu, .(*) algo de valor para a nossa 
econ<mlia? NãO. o que há, deponhO com 
tristeza, poiS meüs olhos já. os córitem.;. 
pláioam de perto, são imenSos .tratus 
àe ter.rà., na qual crescem, vigor~. 
r.icas, selvagens nUm. desordenado ma
jestOso .:..... DÍas mlíteiS .Pàra-nós -. dezenas de cii'Jbares~ -.UÍllilõi:s de .á:r:vOres 
que .repre$entám. · déMna# ,de m.'lhões 
de-ci:iízeirOs,.~ sã.àxl'é':v,oltS.m ao.se!o 
(·*:) .OU dO ~-
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da terra sem que, sequer, tenha passa
do pela cabeça dos nossos adminis
trador-es uma idéia clara, uma. resolu
ção firme, a respeito do seu aprova
..a.mento. 

E, assim, é tudo. 
Somos um povo de quase quinhentos 

anos quoe não tem resolvido um só dos 
seus vitais problemas. 

Noo interior, voemos o homem des-. 
calço, rasgado, e~brutecido, cuja .lei 
é a "pica-pau", cujo riso é um ritus 
cruel, cuja vida é um sofrimento atroz 
causado pelo impaludismo, pela. an
quilostomiase, pela má alimenW.ção -
um homem cuja religião é o culto de 
seus tristes pensamentos, porque êle 
vive só sem escola, sem hospital, o;~ ' ' qualquer assistência que lhe recorde, 
dev-eras, ·a solidati'edade de seus_ PJ.
trícios. 

EntTetanto, ali está uma. "balisa hu
mana a garantir nossa velha pos.:;.e, 
nos desertos e a:fa.stados rincões da 
grande Pátria! P-eucos como êle são· 
capazes de viver, assim, à margem de 
tudo. Forte, combate as féras, vence 
as febres, suporta -a solidão, os enn<:>s 
sem fim; vive dentro do silêncio, do 
silêncio apavorante das distância~ e 
distâncias despovoadas. Não renun
ciou o confôrto na vida parque jamais 
o conbeoeu. A renúncia vem ~e seus 
a:vós, os intrépidos desbravadores da 
~terra moça, mas êste homem é, ainda,
a sementeira a perpetuar -qma Taça 
de heróis desconhecidos". _ 

No litoral, porém, aparecem, de p:u 
com as indústrias protegidas por ta
rifas, as cidades imponenJtes, de a vç
nid-as asfaltadas, luxuosos arranha
céus ond-e uma. burocracia -mais ou ' . . menos despreocupada 't"esolve leVla-
namen.te os mais graves problemas do 
País, porquê a Serra do Mar não dei
xa ver o resultado dessas soluções no 
interior ... E isso, porque escapa à nos
sa · proVisão tudo quanto esteja zlém 
daquela serra ..• 

O Sr. Dario Cardnso- V. ·:fux.a per
-mite um aparte? 

- O SR.. JOAO D'AB'R!EU - · Cc.m 
-todt> o prazer. 

O Sr. -Dario Cardoso - E', a.Jiãs, no 
mesmo sentido do que V. Ex. 6 vem 

afi:rmando. Disse V. Ex." que as ser
ras que circundam o Rio de Janeiro, 
ved-am a. visão do Brasil. Eu dL""'ia 
que os brasileiros do litoral estão es
quecidos d-e que .além, m'Uito a!ém 
daquelas serras, existe um Brasil d~
collihecido. _ 

O SR. JOAO D'ABREU _:.-MuLto 
obrigado pelo apart/e de V. Ex.". 

Do enorme, do fantástico, dó incri
vel desequilíbrio entre o sertão e o 

· litoral, do impressionante desajusta
mento entre a vida primitiva do in
ilerior e a civilização da estreita orla. 
:marltima, do abism-o que se cavou en
tre a parte mediterrânea e a nesga 
oceânica, o qual constitui, por si 
me5IIlo, um gravíssimo di&túrbio, na& ... 
cem, primariamente, todc.s c.s mais 
distúrbios e . males que ora oprune-m 
o nosso povo e perturbam e confan
dem os Govêrnos: Nãc. pode navegar 
bem um n.avio -adlern-ado, e êsse é pre
cisamente - como há dias me obse-r- -
vava um amigo estu<lioso - o caso co 
Brasil. 

A que atribuir, porém, êsse d~sequi
librio, êsse desajustamento, êsse abis
mo, -senão à posição excêntrica da ca-
pital do país? _ 

Foi essa posição que, determinando 
a desigualdade na. partilha dos bene
ficios da civilização, a pouco e poue':> 
o originou, o vem mant-endo e o es-
tímula cada vez mais. · 

Flc>i a viciosa colocação da cal)ital 
brasile:ira que tornou fatal o desen
volvimento linear da ·nossa civllizáç.ã.o 
pela costa, em vez de o possibilit'l.!" e 
fomentar po:t ·natural irradiação, em 
todo o território n:a.cional. 
_ · Foi êsse êrro que os nossos maiores 
rooc>nheceram e proclamaram,que trou
xe, com o correr do tempo, êsse úneu
so e funesto efeito, que êles também 
pressentiram. Tal efeito importa, em 
últuna análise, em 1liiUI. verdadei.!'S. 
cUDlba · a impedir que o homem e a 
terra entrem eni perfeita simbiose. 

Sem eliminar êsse vicio, sem eotrl
gk êsse êrro, sem remov;:,r essa c~, 
não conseguiremos atallbar os d.istur
bios e mal'es que dai se originam, e que 
num crescendo aterrador, am~ 
conduzir o nossci povo ao caoo social. 

/ 
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senão à vassalagem e"ao desapar<>ci
:m.ento. 

Não viril aqui, entretanto, Senhor 
Pi:esldeilte, pàra vaticinar desgraças ao 
nosso povo, :ina.s, ao contrário, expri
lilir esperanÇas, esperanças da gente 
do interior, que, no seu sofrimento, 
cujo éco se dilui fàcilmente no tur-

/ .. bilhâ'O das Cidades litorâneas, ainda 
não perdeu a fé no Iuturo! 

Essas esperanças são de que, se re
solva agora, em definitivo, por uma 
fórmula que não fique letra morta 
na Constituição; - a velha questão da 
mudança Qa Capital do Pais, que não 
constitui apenas um "problem'l. de 
base do 'Brasil", como quer o ilustre 
senhor Teixeira de l''reitas, mas, um 
problema que; a meu vêr, esta na base 
de todos os outros problemas; ou, ain
·da, "o problema de maior relevância 
para o Pais", na frase de um dos 
magnificos cola'borador€s da Carta de 
34, o senhor José Honorato da Silva e 
Sousa. 

Tanto assim que, antes da nossa in
dependência política, já os Inconii
dent· entre os quais se achava essa 
figura singular de homem e de pa
triota, cuja estátua, iJ. frente desta 
Casa. deve constituir para todos nós, 
motivo de inspiração sobretudo neste 
assunto, - os Inconfidentes, dizia, já 
inch'' · .. , no seu programa revolucio
nário, -a mudança ·da Capital. · 

A seu turno, a l.mprensa brasileira, 
q-:1e sempre se vê na ·frente das boas 
causas,. madrugou no apoio <.rue deu a 
esta, advogando a transferência da 
sede IJb1itica do Pais, em um editorial 
do "Correio Brasiliense", de.l808, cujos 
argumentos, ·externados pela IJena de 
se·· diretor, Furtado ·de Mendonça, per
duram, irrespondíveis, até os nossos 
dias. .Justamente porque -apesar de 
distanciados no tempo conservam a 
sua atualidade desde que se troquem 
as alusões aos perscinagens, feit-ls 
com tanta propriedade quanta ma . 
licia, .permitirão os senhores Cons
tiutintes que releia êsses argumentos 
com- justa homenagem à nossa im
prensa: 

"0 Rio de Janeiro Dão .IJossul 
nenhuma--das ·qu!lJidades que -se n:.. 
·querem na ctda<te, que se destina 
~ · ser &. Capital do Império do 

· Brasil; e se os cortezã.os, que IJara 
ali foram de Lisboa tivessem assaz 
patriotismo e agradecimento, pelo 
pafs que os acolhe:u, nos tempos 
de seus trab:?ilhos, fariam um ge
neroso sacrifício das comodidades 
e tal qual luxo, que podiam gozar 
no R-io de Janeiro,· e se iriam es
tabelecer em um pais do interior, 
central e imediato às cabeceiras 
dos grandes rl.os, edificariam . ali 
uma nova cidade, começariam por 
abrir estradas, que se dirigissem a 
todos os portos do :c1ar, remove-. 
riam os obstáculos naturais que 
têm os diferentes rios navégáveis, 
e 12.nçariam assim os fundamen
tos do mais extenso, ligado, bem 
defendido, e poderoso imp'ério, que 
é possível que exista na s~per

fície do globo, no estado atual das 
nações que o povoam. :tl:ste ponto 
central se acha nas cabeceiras do 
famoso Rio São Francisco. Em 
suas vizinha-nças "estão as verten
tes de caudalosos rios, que se di
rigem ·ac Norte e ao Sul, ao Nor
deste e ao Sueste, vastas 'campi
nas para criação de gados, pedra 
em abundância, para, tôda sorte 
de edifícios, màdeiras de constru
ção para todo necessário, e Minas 
riquíssimas de tôã.a qualiàade de 
metais; em uma palavra, uma si
tuaçá'o que se pode comparar com 
a -descrição que · temos do Paraiso 
terreal. " · . . 

Esta paragem, bastante central, 
onde se deve colocar à Capital do 
império, parece, quanto a nós, está. 
bdicada pe1a natureza; na própria 
região elevada de seu território, 
donde baixariam as ordens, como 
baiXam as águas que vão pelo To
cantins ao norte, pelo Prata, ao 
Sul e pelo São Francisco, a leste." 

Não nos demoraremos com as 
objéções que h:i contra a cidade 
do Rio de Janeiro, aliás, mui pró
·pria para o comércio e outros fins, 
mas su,mamente inadequada para. 
ser a Capital elo Brasil: basta lem
brar que está a um canto do ter
ritório do Brasil, que a sua comu
nicação cóm o Pará e outros pon
tos 'daqUe~ Estado é de imensa 
-difiC'Jldade, e •que, -sendo um põrto 
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de mar, está o Govêrnó ali sempre 
sujeito a uma invasã:o inimiga de 
qualquer potência maritima. 
Quanto ãs dificuldades da criação 
de uma , nova Capital, estamos 
convencidos de que tôdas elas não 
são mais . do que meros subterfú
gios." 

Anos depois acrescentava: 

chama a minha atenção, confesso 
que, apesar do meu grande 1nte- ~ 

resse pela exploração dos princi
pals traÇos da geografia física, é 
o dominio da geôgra!ia humana. 
'l'endo antes de deixar a Europa., 
terminado um manual, tratando d.e 
geogra:na política, não é. de admi
rar se des.ejo encontrar, como pro
va elas minhas teonas, uma res
posta a. pergunta: Qual a estrutura 
político-geográfica do Brasil ? -
A resposta a esta pergunta, conti
nua ele, não está coi:no talvez se 
suponlla, contida nas palavras: 
café ou d-esenvolvimento da eco:. 
non:ua nacional. A responsta é -
Brasil Central. 

A· rêsposta, concltti, êle, funda
se no facto ele ser encontrada nas 
regiões ào centro ão Brasil uma 
zona própria · ao desenvolvimento 
àe uma jormaçtio política N acio
nal, Social, Jurídica e Econô
mica.•• 

"A côrte não deve residir no 
pôrto ou lugar que se destina a s~r 
empório do comércio, porque os 
negociantes, iludidos com o bri
Zhánte da côrte, desejam fazer-se 
cortezãos, em vez de serem co
merciantes; procuram hábitos, con
deccrações e títUlos, em vez de 
procurarem sobressair em seu co
mércio que é o. que lhes convém e 
interessa ao Estado; e saindo assim 
aquêles indivíduos da esfera em 
que- tão -fiteis eram, de negocian- . 
tes de primeira ordem, passam 
talvez a ser nobres na infima gra
duação, no que não· utilizam a si, 
nem fazenL bem ao Estado.,. A. seguir, legisladores, estadistas, po-

José Bonifá1~io, 0 Patriarca, numa líticos, historiadores, cientistas e mili
das reperséntações à constituinte do tares, enfim, as vozes mais qualifica
Império, recomendava a fundação· de das da consciência nacional, Perfila
Brasília, no centro· do País, para sede ran::i. em diferentes ocasiões, a gran
definitiva do govêmo, com as seguin- de idéia, bastando citar. nêsse senti
tes sábias palavras: do. mais os nomes do Conselheiro Ve-

loso de Oliveira. deputado Ernesto Fer-
" ... irradiaria· para as. diversas reira França, Senador Jobin. Visconde 

provlncias e suas cidades interio- de Pôrto seguro, do Visconde de Ouro 
res e marítimas, uma rêde de co- ' ·Preto. do Bs,rão do Rio Branco, de 
municações apropriadas, que, de. Hipólito José da · costa, de Joaquim 
certo, criaria, em breve tempo; um Caetano. de Leopoldo de BUlhões, de 
giro de comércio interno da maior Fleuri Curado, de Americano do Br<t
magnitude, visto a extensão do sü, de João Pinlieiro, de Luís Cruls, de 
nosso território, seus diversos cli- Lauro Muller e do Marechal Sócrates, 

- mas e produções. •• para mencionar apenas alguns· dos 
E concluía: que só vivem em nossa memória. 

Em nossos dias, uma grande entida-
. " ... compete ao govêmo chamar . de cultural. 

0 
Instituto Brasileiro de 

para as províncias· do sertão o ex-
cesso de população sem emprego, Geografia e Estatística, a inscreveu, 
·das cidades maiitimas e mercan- com realce, no seu ide8.rio civico. 
t!s ·,. Assim: 

otto Maul, notável professor da Uni~ 
.versidade de Berlim, numa das confe
rências realizadas na Sociedade de 
Geografia, nesta· cidade, assim, se ex- · · 
P11miu: 

" ... se devo agora d1zer· qual é, 
_no Brasil, o _problema que mais 

" .. ~Menos pela eficiência bélica, 
do que pelo efeito psicolóligico dos 
assaltos às grandes cjdades, ~ de 
indiscutível vantagem, para qual
quer país, ter a sua. metrópole 
resgua.rdBida, quanto possível, d08 
ataques. diretos de UIXl - eventual 
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• 
Inimigo e a. coberto, igualmente, da 
:subversão da. ordem por fácei& 
agressões do exterior ou movimen
. tos internos, que hábeis interven~ 
çôes estrangeiras podem fàcilmen
te provocar. Ora, nenhuma dessas 

/vantagens tem o Brasil neste mo
mento. Sua capital é periférica. 
e francamente hostilizável por ma.r, 
por terra e pelo -ar, podendo ser 
atingidos elementos essenciais de 
sua economia e da sua subsistên
cia. Além do que, sendo centro 
industrial de importância. vital 
para o pais, os ataques que lhe fo
rem dirigidos, terão o duplo efeito 
de . perturbar a ação dirigente -
militar, administrativa e política 
- de tõda a República, e de supri
mir-lhe elementos essenciais de 
subsistência e defesa. Parece, pois, 
que na.o se pode por em dúvida, a. 
necessidade de interioriZar a ca
pital; como medida· de segurança· 
nacional, tanto interna, como ex-
terna." "-

Isolada de suas fontes de Blbaste
cimento, dizemos nós, por uma even
tualidade qualque,r, - uma greve por 
_exemplo, como há pouco ocorreu -
não poderia resistir senão por ·alguns 
dias, a bela Seba.stianópolis. 

Outra não foi a conclusão a que
-chegou o Dr. Carlos Duarle, do Mi
nistério da Agriculturs., em estudo 
realizado há dois anos, segundo re
lata o apreciado cronista Costa Rêgo. 

Também o engenheiro Lucas Lo
pes, pessoa autorizada pelas altas 
funções que ten:> exercido, focaliza 
com estas palavras o assunt~: 

- !' • • • • • • • • • • Acreditamos que é 
chegada a época para se iniciar um 
plano concreto de execução dêsse pro
jeto fundamental para nossa grande
za e coesão." · 

- Não se torna. necessário, toda
via, Srs., recapitular 2 história dessa. 
idéia, por inteiro, uma. vez· que, aplau
dida por consenso g~l. ela se gra
vou sucessivamente, em tôdas as 
Constituições políticas republicanas 
do Brasil. 

Consigna.rã.m~na. de uma ou· de 
outra . fonna, as - Constituições de· 

~ 

" 1891, de 1934, de 1937 e projeto da. 
- de 1946. 

Nenhuma delas, porém, a;dotou um 
modo certo de concretizá-la . 

As Constituições de 91 e 34, assim 
como o anteprojeto sôbre a Mesa es
tabeleceram uma obrigação sem pra
zo, ao passo ·que a de 37, nem isso 
fêz. · 

Em suma,· idéia que jamais passou 
de boa intenção, uma idéia sempre 
aplaudida, mas nun~a executada. 

Por isso é que não se pode -con
testar, com sinceri.ciade, quando _se 
diz que no Brasil, na coisa pública, 
não · constitui pri:il.cipal preocupação 
a segurança do dia de amanhã. 

- Preocupado com às questões eat
clusivamente locais, sofre o . Govêrno, 
a todo momento, o enonne S!balo do 
ambiente tr-epidante que o cerca. ê 
lhe furta a indispensável tranqülli
dS!de para o exame e solução dos gra
ves problemas da nacionalidade. 

Assim é que o labor de duas ou 
três Secretarias a~ Estado, notada
mente o MinJstéric da Agric\ütura, 
que está quase tran..<::formado em De~ 
partamento de Abastecimento da ci
da-de, se reduz a resolver questões 
do Rio de Janeiro. 

- Enquanto êste · Ministério mobi
liza o grosso. de seus técnicos para. 
dar carne, leite, pão, ovo.s, peixes e. 
frutas à população carioca, a lavoura 
e · a pecuária naciona.!s, esteios que · 
sempre foram (.e nossl:l -prosperidaAie, 
vêem-se relegadas ao ma1s completo 
abandono, sem qualquer amparo ou 
assistência. 

- Registralnos, então, êsse dis]>a
rate, que seria pilhérico se não fôsse 
profundamente lamentável, de ver
mos a:plicada no Distrito Federal cêr
ca de metade das dotações orçamen
tárias do Ministéri<. da Agricultura ! ! ! 

- Enquanto isso, Senhores, o Es-
. taAio de Goiás, que tenho a honra de 
representar nesta· Casa, dispõe de Um. 
único veterinário para prestar assis- . 
tência · ao seu rebanho - o terceiro 
do Pais - e de dois ou três a.grôno
mos pa_..-a o fomenta d~ sua- · a.gti.
cultura. 



-305 

Ainda mais, em detenninados mo
mentos da vida nacional, é admissí
vel que, a cottente política detentç>ra 
da preferência da população metro
politana, ainda que agremtação . mi
noritária no âmbito nacional, dê ao 
Govêrno Federal, com suas críticas 

... diárias e ataques veementes e quase 
unânimes, em seu derredor, a impres
são errônea de que está insulado e fal
to do .apoio da opinião do resto do 
Pafu. · 

PRAZO 

- Importa, pois, retomar a idéia, 
não mais para ser · fixada de novo 
em uma fórmula platônica, mas para 
vasá;..la em uma fórmula bem viva, 
que, por si mesma, baste para ven
cer a inércia daquêles a quem 1n-
cumbe · executá-la. · · 

Essa fórmula há-de marcar prazo 
certo, e tanto quanto oossível, curto, 
para a execução, que só assim se 
tornará, r.eaJ.mente, obrigatória. 

Aliás, já assim pensava em 1934 
o nobre colega d.a União Democrática 
Nacional, Sr. Prado Kelly, ao apre
sentar, com. ju1iíciosas considerações, 
emenda ao projeto de Constituição, 
relativa à · mudança da Capital da 
República, pois, nela marcava o tem
po em que essa mudança deveria n~
cessàriamente efetuar-se. · 

E dêsse modo se expri..mia, ~- Ex.a: 

"A mudança da capital do nosso 
pafs para um•ponto central, é ne
cessidade já provada e reconheci
da e • que não sofre contestação. 

São as necessidades da defeza. 
mllitar do pafu, que aconselbam 
& medida em perfeita co·ncordân
cla com as neeessidades da eco
nomia Nacional. 

O anteprojeto resolveu, em têr
mos imperativos: "Fica transfe
rida" - mas não marcou prazo 
para se ultimar esta mudança, de 
modo que pràticamente a situação 
ser1a · a mesma da Constituição 
de 91. 

Estaria na vontade da Assem
bléia Nacional protelar indefini
damente a reallzação dessa .me
dida útil ao país, como fêz o Con-

_gresso do ant.igo regime nos 40 
'anos da velha República. 

A emenda que propomos V1Za. 
determinar que o Govêmo logo que 
seja promulgada a Constituiçã·o, 
ponha em prática os meios ade
quados para dar à Assembléia, 
as bà.ses necessárias ao ex.g,me do 
problema sôbre o qual deverá de
libe:.;ar em sua primeira sessão 
ordinária oU na ·seguinte, escolhen
do a . Nova Capital em zona cen· 
trai ou a localidade onde deva 
ser levantada a futura metrópole. 

Essa mudança deverá estar ul
timada no prazo máximo de dois 
anos, a· contar da. data tomada 
pela Assembléia. · 

O prazo é razoáveL São quase 
quatro anos para estudar as lo
calidades, escolher dentre elas a. 
que melhor atenda os mterêsses 
em causa, adotar as providências 
complem-entares, a1iaptar ou le
vantar os principais edifícios pú
blicos sendo que nada impedira., 
que alguns serviços feder.ais como 
o Supremo Tribunal Federal, pos
sam continuar a título proVisório, 
ou definitivo, no atual Distrito. 

Não há nesse ponto controvér
sia. ·Todos estão acordes bem o 
sei em que a Capital deva ser 
transferida par.a ponto mais cen
tral do país. 

Já os constitUinte de 91 tlve
r.am esta visão ;segura; mas pela. 
-emenda que meu partido vai apre
sentar, limitando, não no espaço, 
mas no· tempo, a realização dessa 
mudança, sei bem, que se vão fe
rir interêsses pessoais, interesses 
· m.ais diversos, até mesmo parti
dários. 

Devo, porém, dizer, que vou en
carar o aspecto da questão sob o 
ponto de >";..Sta militar. Vou mos
trar a esta Casa que não pode
mcs ter o Rio de Janeiro como 
·sede d.o gO'Vêrno da República c!o 
Brasil," 

E o ·ilustre deputado continua a sua 
justificativa narrando f::.tos da guen:a 
de 16; fixando a im'Pressão dolorosa 
da posSibilidade de tra.Dsfêrência. do 
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'Govêrno ·sob os horrores de uma in
vasão. 

Justificando outra emenda, a de nll
mero 1. 061, sôbre o mesmo assunto, 
e na mesma época, disseram alguns 
dos &lnhcres Representantes: 
- , 

"A mudança da Capital da 
República no mais curto prazo é 
imprescindível. E' uma verdadei
ra iniquidade que um· . centro de 
cultura e de riqueza. como o Rio 
de Janeiro não disponha da au
ton-omia de que gozam estados de 
civillzação rudimentar. 

Acresce que a permanência da 
Capital Federal no Rio de Janei
ro é sumamente prejudicial ao in
terêsse públioo: 

Não só os Govêrnos são levados 
a confundir a sua opinião com a 
opinião nacional muitas vezes 
oposta, a olhar os problemas bra
sileiros pelo ângulo da Rua do 
·ouvidor, como geralmente se diz 
- como ainda o Rio, grande ci
dade, grande centro de cultura, 
capital d<> conforto e das diver
sões, exerce· uma atração· sôbre os 
;:Lemeritos -culturais d<>s :l!:sta
dos, ensejando-ib.es P<>r intermé-

' dio da representação política Fe
deral, uma imigração nefasta à 
cultura provincial.· Inúmeros são 
os lntelectuais que vindos dos -Es
tados nas suaz representações : Fe
derais, aqui se radicaram. 8€ a 
Capital do Pais não lhes oferecer 
os mesmos atrativos, êles volta
rão aos seus Estados, nos interva
los do mandato, ou na sua ter
minação. A mudança da Capi
tal deve, pois, ser prescrita com 
prazo fixo e c'om sanções, como 
na emenda." 

A emenda apresentada . estabelecià 
_ que a inobservância dos prazos esti
. pulados tornaria os resjxmsáveis ine
legíveis em todo território ·?ZaCional; 
pelo prazo ·de 10 anos. 

,. 

Também, sou o_ primeiro a reconhe
cer quão iniquo é recusar-se o direito 
de auto-govêrno à numerosa e culta 
popuiação desta heróica e leal Cl• 
dade, m::.s :reconheço ser iniperativo de 
ordem pública a negativa dêsse privi-

légio, enquanto aqui permanecer a 
Capital Federal. · 

Com efeito, a sua localização· no Rio 
de Janeiro, impõe ao Govêrno Federal 
a absorção de grande número de ser
viços, de carâter estritamente local, 
da com~tência dos· Estados e Muni
cípios, nas demais unidades da · Fe
deração. 

Estão assim, sOb a responsabilidade 
da União, a Polícia Civil, a Policia 
de Trânsito, o Corpo ae Bombeiros, 
a ilumin$ção pública, etc. etc., sendo 
que até recentemente estava sO'b :tn
risdiçã.o federal o serviço de água e 
esgoto. 

:tl:ste entrelaçamento, das adminis
trações. federal e municipal, na solu
çao· dos problemas looais, torna 1m
prescindivel cerceamento de- autono
mia desta últlma e conseqüentemente 
escolha de seu Prefei-w. , 

Ems. Const.: A- um texto· frouxo, 
que tente manter crônica essa idéia, 
a um dispositivo, que traduz a inde
cisão ou a displicência, é preferível: 
um mandamento que expriína -a de
cisão vi..ril do nosso povo- de efetuar 
a. mudança da Capital dã República. 
· No mundo contemporâneo, não é 
-m~is possível deixar em suspenso um_ 
problema político dessa magnitude:;/ 
sem comprometer; irremediàveimente, 
a sorte do pais. -

Não acredito que êsse ponto, isto é, _ 
a fixação de . prazo para .a mudança 
com a única alterrlatíva da mudança 
imediata, venha a encontrar oposi
tores no seio dessa esclarecida Assem
bléia. 

A necessidade de marcar pra.zó fi
cou patente com o reconhecimento de 
que, por falta dessa clâusula, já o 
preceito de duas Constituições se frus
trou. 

_.ESCOLHA DO I.OCAL 

Quanto à escolha do local, questã<1 
decidida pela Co:t;.stituição de · 1891, 
mas reaberta pel.à Constituição de 
34, acredito que ainda prevalecem as 
razões, certamente ponderosas que 
levaram a preferir, de5de os albores · ·· · 
da nossa nacionalidade, o Planalto 
Central de Goiás .. -
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CLIMA 
/ 

As condições que êsse Planalto ofe
rece são realmente excepcionais, con
forme as indicações já apontadas e 
reconhecidas· pela Comissão . Explo- · 
radora, que lá esteve em 1892, a ,man
dado do .govêrno P.ed::?ral e sob a· che
fia do eminente cientista Dr. Luis 
Cruls. Segundo o doCumentado rela-

. tório, dessa sábia Comissão.- o 1:lima 
do Planalto "é extremamente salu
bre, em que o imigrante europeu não 
precisa de aclimação, pois encontrará 
aí condições climatérícas análogas as 
regiões mais ·salubres d4 zona tempe- . · 
.rada européa". 

E conclui Cruls: 

"Seria totalmente impossível 
demarcar tamanha zona em re
gião alguma rüJ globo em condi
ções idênticas de salubridade per-
feita". . 

ÁGUA r 

A água . para abastecimento existe 
em tamanha abundância que "qual-

. _ quer que seja o · local escolhiào · para 
a edificação da -futura Capital, encon-; 
trar-se-á, sem grandes dijiculdaães, 
água suficiente .Para · abastecê-la, à 
razão de mil litros diários por habi
tante"'. 

TOPOGRAFIA 

A topOgrafia "ela maior parte da 
zona demarcada, onde se encontram 
planícies, entrecortadtzs ·de depres~ões 

· pouco consideráveis, com declividades 
suaves, se presta admiràvelmente para 
a edificação de uma gra:ride cü:lade 
atenãenrüJ/as condições estéticas .que 

· se devem ter em vista, como tam1Jém 
às de salubridade, no que diz respeito 

. ao estabelecimento rüJs encanament..1s 
dos esgotos e· das águas!'. 

FÔRÇA ZmRÁULICA . 

No tocante _à energia hidráulica, 
embora os estudos da Comissão· Dão 
se tenham estendido bastante a- res
peito, o qué facilmente se compreende 
pela data remota em que foram feitos, 
todavia, esclarecem o suficiente nara . 
admitir que -será possível _ obter' no 
Planalto fôrça el~trica capaz de servir 
a futura capital. · , 

Com efeito, . depois de menc;onar a 
cachoeira de Itiquira, com fôrça mo
triz .apreciável; acrescellta o relatór!o 
que "seria possível aumentar consíde
ràvelmente êsse volume e, ·ao mesmo 
tempo a fôrça m,otora da querüi" . .. 
"Além da cachoeira de · ·Itiquira, · J"tt
tras se enci:mtrtim na zona, com al
tura menor, porém, volume dágua mais 
considerável, merecenrüJ especial men
ção duas, formadas pelas água:; do no 
das Al7nas e Ribe?.rão dÓ Inferno; que 
se encontram entre l;'irenópolis. e os 
Pirineus." 

Isto para falar apenas das quedas 
existentes dentro da ·zona delimitads., 
mas há ainda num raio de trinta qui
lômetros, as do Corumbá · e do "São 
Bartolom.eu; e muitas outras. 

. ACESSO 

A' acessibilidade do Planalto está 
assegurâda pela passagem da Estrada 
de Ferro Goiaz nos limites da área 
demarcada e esta por sua vez está 
sob o traçado da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. 

·Por outro lado, as rodovias j~ exis
tentes na região, permitindo o- !rá

. fego de automóveis e caminhões 'POde
rão ser melhoradas com grande ra:pi
d~z graças à naturéza __ ~o terren9. 

Aqui, melhor será transcrever parte 
do patriótico discurso recentemente 
proferido nesta mesma tr!buna, pelo 
nobre senador Pedro Ludovico. 

"DeSde que a capital se deslo
casse para uma zona do retã.ngu!o 
de 14.000 km2. - de terra demar-

. cada no Planalto. seria- relativa
mente fã_.cll a sua ligação com as · 
diferentes regiões do país. Com 
os E;jtados do Pará e Amazonas, a 
ligação far-se-ia por intermédio 

· do Tocantins e .'\raguaia quê, com 
· alg:uns serviços nos treçhos de 
maior correnteza,. se prestariam 

· perfe~tamente · a uma navegação . 
intensiVa.. Além· da. cabotagem~ 
haveria possibilidatie de se trans
portarem para· os mercad-os norte
amerkanos e europeus tanto ÍDi
nério de níquel de· alto · teor, de 
Niquelándia, como produtos · de 
clima temp:erado para a zohã. · de 
clima equatorial super-úmido : do
:turia.zonas. Para Oeste, bastaria-
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fazer-se ligação cóm a rodoVia de . 
primeira classe São Paulo· Cuiabá. 
- ora em adiantado estágio de 
construção. Para os Estados de · 
leste setentrional, Babia e Ser-

, gipe, e Nordeste, a ligação poderia 
ser realizada construindo-se uma 
estrada que teria(' nõ má...'Cimo, 
450 km2. - do Futuro . Distrito 
Federal a um ponto navegável do 
São Francisco. 

"Alcançado o São Francisco, di
rigir-se-ia para baixo em busca 
da Bahia ou dos. Estados nordes
tinos, ou para cima até Pirapora, 
onde existe· a· Estrada de Ferro 
Central do Brasil. Para o sul, as 
estradas de ferro e de rodagem su
portariam os maiores encarg~~. 

por. se destinarem aõ Triângulo 
Mineiro, São Paulo e Rio, direção 
em qu~ existem meios de trans- • 

· portes mais eficientes, pois o Es- · 
tado de Goiaz é penetrado ao Sul 
:por duas ferroVias: - A Oeste de 
Minas, que liga .Monte Carmelo a 
Ouvidor. - e a Estrada de Ferr~ 
Goiaz ._.,.. que vai de Ara.guari a 
Aná.polis. .. · 

Para as intercomunica.ções mais 
rápidas, -o avião resolve, plena
mente o problema porquanto o· 

. futuro Distrito· Federal dista 4 ho
ras de vôo do .Rip, 3 de São Paulo, · 
7 da ·Bahia, 10 de Manaus, 8 de 
Recife, 8 de Pôrto Alegre. Acha
se sob a rota mcis curta dos Es
tados Unidos, para o Rio de· Ja
neiro, como recentemente se· Yiu 
na viagem do Constellation".' 

DISPiNDIO 

Restaria examinar a questão da 
despesa a ser feita com a construcão 
da nova Capital no Planalto; pois não 
.se :pode estudar ·o plano de um Ser
viço Público sem que simultâneamente 
se preveja a fonte de receita que há 
de custeá-la. 

Esta questão, longe de ser melin
drosa,· pode ser encarada de frente. 

' e o Patriarca já dizia que "não. fal
tariam recursos ao rico. e -generoso . 
povo brasileiro quando tomasse-a pei
to esta: emprêsa de honra e de utllida"" 

. de nacional." . 
Desêie que se reéorde que ·são os 

particulares que levantam as cidades 

e não o govêmo e que êsté nada mais 
tem a. fá.Zer senão construir alguns 

. edif:ícios e· promover as obras de urba
nização, a margem de venda dos ter., 
renas desapropriados ·certamente bas
tará, como tein bastado para . obras 
semelhantes no Rio de Janeiro, ao 
rasgar as suas avenida.se Esplanadas 

A êste pro_pósito, o recente exemplo 
da construção de Goiânia por um dos· 
então mais pobres dos Estados Brasi

. leiros, o meu Goiás, sob o influxo· de 
· nosso ilustre colega Pedro Ludovfco, 

merece ser citado como um incentivo 
e, como uma segurança 

Estejamos' certos de que o que se 
dispender com a. execução da medida, 
tão necessária quanto urgente tetá 
larga compensação no aumento da ri
queza e lia produtiVidade nacionaiS. · 

Ao justificar a. sua. emenda, em 1934 
sõbre a. mudança da Capital da Repú
blica, assim se mã.nifesta. a bancada 
goiâna, "A localização. ·da Çapital, no 
centro do ~ais, terá_ como corolário o 
grande au·mento da receita pública 
que se dará. pela ·dinamização das ri
quezas lateittes, no interio7; do Brasil, 
atraindo capitais e assegurando o rá
pido povoamento de privilegiadas re
''giões até aqui abaiulonaàas." . 

E' forçoso, pois, recollhecerm.os ser 
inevitável situar a séde do Govêrno 
Federal em local eqt.údistante das agi
tações politico-partidárias. 

Levemos, · Senhores, para o hinter
land de nosso vasto· Brasil, a séde do· 
· Govêrno da União, para o local es
colhido pelos fundadores da Repú
blica. 

coloquemos nossos homens de go
vêrno em ambiente tranquilo, onde. 
em contacto direto com a tão decan
. tada realidade brasileira, possam dar 
aos nossos ángustiosos problemas· as 
soluções adequadas. 

Tomemos por exemplo o bom senso 
e previdência dos nossos irmãos nor
te-americanoS que souberam localizal" 
o centro. de seu govêrno em ambiente 
sereno e arejado. · 

Sem mdústtia.s, sem à Vida aiPta.
da de um,grande p~rto sem eleições 
nem campanhas politicas, é Washing· 

. ton a séde pacffica do govêrno fed'ers.I 
dos Estados Unidos, onde os três po-
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deres'encontl'am meio propiclo ao es
tudo eJD.editação de ·todos os proble
mas nacionais. 

Nada., portanto, devo deter o · im-. 
pulso ã.os representantes ·do povo no· 
sentido de transformar em realida
de, por uni dispositivo constitucional, 
firme e resoluto, a velha asptração. 

Aos responsáveis pela coisa pública 
pelo bem estar do povo, cabe realizar, 
impor confiança, . cristalizar o dese
h em ·ação. 
. Precisamos· agir com segur~ça. e 
determinação, corrigind'õ os máus há
bitos seculares de adiar as resoluções 
que devem ser tomadas . imediata'
mente; 

A_ transferência da Capital t~ 
também, · Senhores Constituintes,. a 
mudança radica_! da nossa fisionomia 
politica. Social, Econômica.· e Adminis
trativa, ~prumando o Brasil. - que · 
ora se debruça desalentado sõbre o 
mar, -.para, de cabeça em pé, domi
nar o cenário de seu grandioso futu
ro. (Muito be·m.; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE -· Tem à. pa~ 
lavra o Senhor Carlos ~to. 

O SR. CAiRLOS PINTO -· Sr. Pre
sidente, tive oportunidade de oferecer 
emenda ao art.· 130 do projeto ~de · 
Constituição, item 4. 

Esse item .está redigido nos Seguin
tes têrmos: · 

. "Pértence privativamente aos 
·· ' ' . Estados, o impôsto de vendas e 

. consignações efetuadas por quais
... -quer comerciantes e industriais."· 

Y..inba. emenda pede que se acres-
cente o seguinte: · 

' "excluindo-se as pequenas má.;. 
quinas industriais· que, nas fazen
das e sitias,· beneficiem Os produ
tos da. propriedade." 

(lendo) 

Srs. Representantes, várias são ·as 
dificuldades que intranqujljzam o ho
mem da lavoura, tornando-o desani
mado e sem estimulo para trabaniar 
e produzir~ • 

.• Entre éssas di:ficU1da.des, :podemos 
citar a tributação; que além de pesa-........_ ' . . 
da como tem sido, carrega. na sua 

aplicação, ·um sll;tema complexo e bu
rocrático que leva o. homem .da agri
cultura a preferir não produzir, para.. 
não se s1;1bmeter às imposições que o 
poder público .tem acarretado à pro
dução. . · 

O impôsto de vendas e consignações, 
entre as obrigações tributárias, é o 
que traz mais complicações e preO
cupação ao lavrador. 

A intolerân-cia. que o' Iavr8.dor ·vota 
a êste tributo não é motiva.da. somen
te pelo valor do impôsto que é sufo
cante, mas também por uma série de 
complicações que o mesmo· acarreta 
peLas regulamentações estaduais'. 

Complicações menores em uns es
tados e maiores n'outros. 

Quando o esÚ!do faz a regulamen
tação da. cobrança pelo processo da 

-escrita -fiscal, o· mal agrava-se con
sideravelmente, porque além das cOD.
tinuas visitas fiscais que motivam au
tos de infração, exige ainda ao lavra-

. dor uma escrituração comusa. · 
As complicações que o ;presente pro

cesso acarreta ao lavrador são: 

al 1 livro para registro das ven
~s quinzenais, onde ;por quinzena 
o impôsto devido é pago em selos. 

Pará se adqUirir tais selos a re
partição exige a extração de guias 
em 3 vias. · 

bl 1 livro registro de selos, on
de o contribuinte dá entrada dos 
selos eomprados e a saída dos .se
los· emprega.dos, trazei:ldo bem em 
conta o stock existerite. 

O Sr. Eduardo Duvivier -· O la
vrador está nesta triste situação: ·ou 
pagar pelo sistema. de lotação ~· 
nêsse caso, quase sempre pa.g_a. miDI
to-. mais ·do que é devido, ou pagat' 
pela escrita e~ para. isso, precisa . de · 
um. contador, o que se torna, muitas 
vêZes, ~icil senão impossível obter ·no 
interior. · 

O SR. CARLOS PINTO - Muito 
• bem. 

Além dêstes livros, há. Estados em 
que outros livrOs, mais complicados 
ainda fazem parte da regulamentação, 

· como seJain:-
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Os manifestos quase sempre em 
3 vias. Guias de exportação tam
bém em 3 vias. Re!dsf;ro de com
pras. 

O outro sistema usa<t_o em alguns 
Estados é o chamado de lotação, isto 

J é, o impôsto cobrado sôbre · a prová
vel produção do ano. 

E>rocesso também inaceitável, por
que, prevalecendo o cz:itério pessoal 
do fiscal, são inevitáveiS as injustiças 
e as explorações contra o contribuin-
te. · · 

·Apesar· da experiência. que tenho 
sôbre o assunto, através da profissão 
de lavrador durapte 20 anos, visitei 
há dias un1 pequeno fazendeiro ·no 
senQ.do de buscar a confirmação do 
ponto de vista que defendo. 

Antes de tudo. devo dizer que en.:.. 
centrei naquele lavrador um. homem 
vencido e . descrente. de . melhores dias. 

Solicitei a sua opinião sôbre a tri
butação em face da nova constitui
ção. e a sua resposta foi a seguinte: 

Não há quem possa viver na la
voura com a. responsabilidade de 
pagar o impõsto de vendas e con
signações, não cuidarei mais de 
proãuzir; Aqui estão os meus . li
vros fiscais. Pode levá-los. Não 
os. quero mais. 

O Sr. JaZes Machrião - Diante do 
que---v. -Ex." acaba de dizer, que-é um 
o.uadro geral de tôdas as regiões do 
Brasil, entendo que, para :tnaior !>.Sti
mulo da produção, deverão 5er ex~lui
das da tributação do impôsto de v~n.:. 

das e· consignações as atividades· .-u
rais. 

O SR. CARLOS PINTO -- Mui.~o 

·bem. 

í O Sr. Eduardo Duvivier- O proj'e:;Q 
exclui a produção rural. A. emenda 
ele V. Ex.':' exclui mais os prõdm;o:; 
bsneficiados nas pequenas indústrias. 
E' muito JU..<>ta a emenda de V. Ex."; 
_de fato, o benefi.eianiento de certos pro
dutos não- pode ser considerado como 
indústria manufatureira: é· <:onseqüê.a
cia, acessório,- meio de valorização dá 
produção e precisamos dar todo o 
.estimulo à prod!lção; porque o grande 

problema do Brasil, incontestàvelmen
te, é o problema da produção. -

Ó SR. 'c.ARLOS PINTO - Muito 
bem. E' problema nacional. 

Srs. Representantes, â escrituraçao 
. que se exige no Brasil do lavra'i;)r 
para pagamento do im.pôstq de· venda.:; -
e consignações é mais do que buro
crátiCa. - Impraticável. 

Por felicidade nossa, dentro· de.sta 
_.;.ssemblé!.a estão :as maiõres home.lS
ão país, em inteligência e cultU1"9.. 
Pois bem: nenhum dos Srs. Revr.e-' 
sentantes será <:SJpaz de fazer a escri-,
ta exigida do pequeno lavrador. 

O Sr. Gaston Englert ·- De acôsdo 
com o ponto de vista de V. Ex.a. ao 
sustentar que o pequeno produtor. não 
pode escriturar tais -~vros ·em face de 
complexidade de nossa legislação, d-~vo 
informar que o nosso Estado, o &i:> 
Gra)lde do Sul, levando em cont,a c. 
situação, aboliu semelhlinte exigência 

O SR. CARLOS PINTO --Como 
vem os Srs. Representantes (exibin
dO), só. uma página foi ocupada p.e1o 
lavrador. 

1l:ste ~o registro de selos com ~ :;eti 
ccompanhamento - a taL- manou.·a 
éífícil do livro de . selos .. -. Aqui_ o 
célebre talão de guias. O lavrador se 
vende um frango, tem de exti:áir uma 
guia para" remetê-lo ao comprador 
· Esta _ é a escrita fiscal que a t.:ú 

vigente exige para pagamento do im
pôsto de vendas e consignações! 

O Sr. Alioma..r Baleeiro - Em q:1e 
Estado isto. se véririca? 

O SR. CARLOS PINTO - No Es
tado do Rio · dé Janeiro, onde o 1m
pôsto é pago pelo . processo de lota • 
ção; e também em Minas Gex:ais. Tra
ta-se de'· processo tanto mais ab51Al"do 
quando o im.:pôsto é cobrado sôbre uxna 
prováveÍ produção .. 
-ó Sr. Aliomar Bazéei.ro ·..:... V. Exc1a. 

generaliza um. -caso que ocorre no Es
tado do Rio e, .posslv.elmente, ocorre,.á.
em outros· Estados .. Na Bahia, apes!l.r 
dos mil males da administração nessa 
matéria, já: há· tim aperfeiçoamento 
maior~ prev~ndo-se que muitos agri-· 
cultores não tenham rodilnentos · li
terários para fazer~ escri~, o impôstc 
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é descontado do preço da. venda e 
pago, no livro de registro de com
pras, pelo comerciante. Tomemos pg,ra. 
exemplo o cacau. O ·fazendeiro não é 
obrigado a 'ter o livro que v~ Excia. 
exibiu. ~e vende o produto, e o co
merciante exportador, ent.ão, desconta 
do preço o impôsto a -pagar, àfixando 
as estampilhas no liVl"o de registro ae 
compras que é obrigado a ter, como 
.muitos outros a que se acham sujei"
tos os comerciantes. 

O SR. CARLOS PINTO- O-lavra
dor, portanto, sub.metendo-se às mãos 
do explorador, é ·quem paga o tribmo 
entregue ao· intermediário - proce.:; ;ti· 
tão criminoso quanto os demais. . , . ~ ~ 

•• O Sr. Aliúma.r Baleeiro - ~ão t-e
nho entusiasmo algum pelo impô<:&e 
de vendas·; mas o argumento de ::t•te 
êle pesa sôbre ·a lavoura não ~omov~ 
a quem queJ;: que seja: primeiro, por
que . a lavoura; como tôda atividade 

. econômica, deve ·pagar impôsto; ".:
gundo, porque, em verdade, os J:e.vra
dores raramente- pagam. o tributJ. 
:S.St~ é acrescido ao · preço do artigo e 

-vai cair nas costas dos consumidores. 
E' o que acontece . na quase totalidade 
dos casos. 

O SR. CARLOS PINTO - Vossg, 
Excelência fará o favor de me ouvir 
um pouco. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Com pra-
zer. 

- I 

O SR. CARLOS PINTO - Quando 
venho à tribuna, tenho a preocupa;ão 
"de jogar. com algarismos ao fazer .tr.i-
nhas· afirmações. · 

Há quem sustente o· ponto de . vista 
de que o impôsto de v·endas e con
signações não é pago pelo lavrador,·' z 
por outra, que o impôsto é pago pelo 
consumidor. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - E' o qm: . 
quase sempre acontece. 

O SR. CARLOS PINTO - E', e'!l
tretanto, . wnto de vista errado e. 
acima de tudo ofe:iisivo à situação cte 
dificuldades em que vive-o homettL::la 
rcça. .. 

· O Sr. Aliomar Bale.eiro -:- Pode ser 
.. -erradÓ; ofensivo,õ; nuricà. 

O SR. CARLOS PINTO ·- O .m 
pôsto de vendas e co:..signações; como 
os demais impostos e despesas até a 

·fonte produtora, recai,· na sua totali
dade, sôbre o lavrador, o produtor- c 
primeiro vendedor da mercadoria. 

Exemplificamos: O saco de milho, 
que custa hoje, na fonte produto«>. 
Cr$ 40,00, p.a fonte consumidora ating'! 
Cr$ 70,00. . 

V-erificamos uma diferença de SO 
cruzeiros, o que corresponde justame":'l
te às despesas, ·aos impostos e à ma-r.
gero do inte--rmediário. 

Se as despesas e impostos imr:or- · 
to.ssem apénas em 10 cruzeiros, ao en
vez de 30, lógico o lavrador apuraria 
no sa;co de milho 60 cruzeiros, ao env::>z 
de 40. 

Outro ponto de vista também" er
rado é o de ·que o estado precisa de 
renda. 

:l!:ste é o ponto de . vis·ta .que ma.is 
causa incÍignação ao lavrador . 

o Sr. Aliomar Baleeiro - Não é 
exato. Se se suprimissl:!m as despesas 
gerais - impostos, -embalagem, trans
portes, etc., o preço da mercadoria, 

. pela concorrência cairia a 40 cru
zeiros. 

O SR .. CARLOS PINTO - Vossa 
Excelência não tem razão, porque o 
milho está tabelat!o. 

O Sr, Aliornar Baleeiro -- Em fun
ção das despesas ~1-ais, inclusive. im
postos. 

o Sr. Eduardo Duvivier - Peço 
permissão para um aparte, pois de- · 
sejo acentuar que o impõsto recai in
teiramente sôbre o produtor. A maio
ria dos produtos · é tabelada, mas o 
nosso sistema de tabelamento é o que 
parte do consumidor. Assim, deixa-se 
margem para o comerciante, · de:xa-se 
-margem para deSpesas de..-transportes, 
ficando o resto para o produ~or. Mas 
êsse, muitas vêzes é insufici-ente para 
cobrir as despesas. com a própria pro
dução. Devo ainda observar que a 
política errônea seguida no Bra~ de . 
proteção excessiva a indústrias, sem 
sólidos fundamentos, sem meios pró
prios· de vida tem encarecido de tal 
fonna a produção que esta, hoje, está. 

. fóra da cotação dos mercados ex

. ternos. Ademais, colOca.· o consumidor 
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em \situação de desnível, verdadeira
mente inferior, reduzindo o seu poder 
aquisitivo ao minimo e comprome
tendo, até, o :futuro da própria indús
tria, que não· encontrará. mercad~s in
ternos quando dêles precisar. 

-o Sr. Paulo Sarasate -Não ·quero 
discutir, nem entrar no mérito da 
questão, ~ gostaria de lembrar que 
aqUi não estamos para fazer uma 
Constituição para períodos excepcio
nais, em função de tabelamento.· 

O SR. CARLOS PINTO- Dentro 
em pouco, V. Ex. a. terá resposta ao seu 
aparte. · 

O Sr. Paw Sarásate - V. Ex. a. não 
· poderia antecipá-la? 

O SR. CARLOS PINII'O - Peço ao 
ilustre colega que tenha paciência e 
me honre com a sua atenção, pois 
não de s,e j o interromper o fio de 
~as#considerações .. 

Outro ponto erra<!{) e que maior in
dignação causa ao ~vrador é o de que 

·- o Estado precisa de renda. 

Se o Estado precisa de renda, por
que búscá-Ia sõmente nas mãos do 
lavrador, que vive numa situação per
manente de dificuldades, e 80% dêles 
não ganham nem sequer o sUficiente 
para custear a educação superior dru; 
filhos? · 

Por que não buscar as rend8s -ne
cessárias ao- Estado nas mães dos-mais 
abastados, dos comerciantes e indus
triais que estão asfixiando o povo e 
das profissões liberais as quais quase 
nada pagam de impostos? . 

O Sr. -Aliomar BàZeeiro - Entendo 
que quem tiver capacidade deve pagar 
n.a. medida . doe sua" possibilidades. ' 

O SR. CARLOS PINTo~ Nume
rosos -são ~ casos em que, do lavra
dor, são cobrados dois impostos de 
vendas e consignações e isto se dá, 
quando-o Estado faz a regulamentação 
da cobrança pelo processo de lotação. 
Os agentes do fisco ao fa2ere:m o lan
çamento, lotam tôda· provável pro-· 
dução da · propriedade' e · a par dêste 
lançamento, lançam como estabelooi
mentos industriais tôdas as pequenas 
:máquinas existentes na propriedade 
agrlcolB como sejam: · des~atadefra. 

moinho de fubá., engenhocas, pequenas 
ol.8.rias e etc·. · 

O Sr. · Campos 'Vergal -· M?-S isso 
- v--. Ex ... há de me permiitr - é um 
crime de l-esa pátria, pois equivale a 
onerar as fontes de produção. 

A conseqüência nós a temos' na crise 
eni que nos debatemos. 

O SR. CARLOS PINTO - E' o 
motivo por que peço o apoio da c~ 
para a defesa do homem rural, com 
leis e garantias, dentro da Consti
tuição. . 

o Sr. · Rui · Santos - Do homem 
rural, V. Ex. a. tem razão. Mas do 
homem que vive na Capital, possUindo 
fazendas no meio rural e gozando as 
delicias da . Vida,· sou contrário. 

O SR. CARLOS PINTO- E' para. 
êsse que pretendo o impôsto, a tribu
tação pesada; êle, siin,, é que deve 
pagar. <Muito. bem.) . 

O Sr. Rui Santos - Ai V. Ex. a tem 
razão~ 

O Sr. Campos Vergal - Não são 
os políticOs da lavoura que _precisa
mos proteger, mas os lavradores. 
(Muita bem.) ,, 

O SR. CARLOS PINTO ....:_ Não são 
os que têm propriedades para se dis
trair, para lá irem aos sãlbados, com-· . 
suas 'familias, gozar o · wee7c-end. · 
(Apoiado~) 

o Sr. Plínio Barreto :tl:sses não 
sáQ lavradores. 

O SR. CARLOS PINTO- O eX
cesso de tributaÇão. que pesa sôbre a. 
lavoura é. incontestavelmente um fa-· · 

- to: influente no despovoamento dos 
campos e conseqüentemente um dos 
motivos preponderantes na queda da. 
J>rodução. 

Se. é verdade que o 'ãliceree eéonô- -
mico do Brasil reside na agricultura 
e . que o pro):>lem.a produção depende. 
da fixação do homem a terra., faça
mos o amparo e a defesa dó la.vradcl' 
com leis perfeitamente :adaptáveis ao 
nosso povo. · 

E' contraproducente exigir-se ex
cesso de .. tributação de quem não pode 
pagar, assim CQmo também não é j'.lS
to e racional iml)Or-_se obligação de 
esclit:uraçã.o 11.0 povo que não sabe ler 

I 
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. e escrever, pelo ábandono em. que 
sempre Viveu. 
- O Sr. Campos Vergal.-'Eá Um di~ 
tado que diz: quem não pode ajudar, 
nãÕ deve atrapalhar. Pois o Estado 
tem aira.palha.do a produção nas zo
nas ·rurais. E' necessário que haja . 
plena liberdade para que os lavrado
res produzam, porqué, se não produ
zixem, -continual'emos a sofrer as con~ 
seqüências tremendas ·da crise que 
estamos atravessando. <Muito bem.> 

O SR; OARiLOS PINTO- A emen-
/ da é jilsta, Srs. Representantes, por

que não se comprende um sitio ou 
uma fazenda· sem a.· sua engenho::a; 
o seu moinho, a sua máquina de café 
e a sua pequena olaria. .. · 

O que . não se pode compreender 
como certo é que estas rotineiras má
quinas de pequena. produção, de usó 

· exclusivo · da propriedade agrfcola, 
corram o risco, pelas várias regula
mentações estaduais, de serem incluí
das no rol dos estabelecimentos in
dustriais como tem acontecido. 

Temos que nos convencer de que 
sàmente · oom conselhos, nenhum go
vêmo consegue fixar. o bomem a ter
ra, evitando assim o abandono dos 
cam~s... _ . 
· Muito tem-se falado, inclusive' gc

vêrnos estaduais, na. necessidade de 
amparar o camponês, de protegê-lo, 
garantindo-lhe. um melhor padrão de 
vida., no entanto, o que temos ·visto 
é na r~Iidade o contrário. 

.. · Em verdade · o bomem do campo, 
além de pel'Jl:ISiD.enteníente explora<io 

· pelos intermediários, tem sido desva
lorizado, oprimido por -uma tributa
ção injUsta e cri.mihosa. 

E' bem provável que a emenda; po-r 

bancâtias. Pergunto a V. Ex.,. se tem 
ciência de que haja um banco ga.ran
tido pelo Estado, que sirva. para 
o custeio rural, em condições huma- . 
nas e justas, para o trabalhador do 
c2m:i>o ou para os lavradores? .. 

O SR. CARLOS.PINTO- Não co-
nheço. · . 

O Sr.Campos Vergal - Eu também 
não. · · · 
~ -

O SR. CARLOS PINTO - Entre 
nós, os que se desinteressam · · pelos 
problemas da lavoura, colocando-a em 
plano secundário, felizmente ·são 
poucos e já são bíem conhecidos por 
todos nós. · 

A defesa do lavrador desperta in
terêsse no homem em se fixar no 
campo e esta, de:fesa tem que ser fei-
ta com o preparo das leis; · . 

O lavrador não se ilude mais éom 
prómessas, tapeação e discursos bo
nitos, é necessário que -a sua defesa 
e amparo sejam concretizados em 
leis. 

Não se iluaa.m os Srs. Constituintes, 
o maior perigo que hoje pesa sôbre a 
vida nacional é o desânimo, a in
dignação e a descrença que as popu
lações rurais têm pelos homens pú
blicos, pelas leis e pelos poderes pú
blicos. . 

O Sr.· Ga.leno Paranhos -~ Duas 
têrças partes da população do :Brasil 
é l'Ul"al.. Isto significa que a grande 
maioria dos: brasileiros vive no aban
dono que V. Ex.a mostra., esque~da 
por completo pelas leis e poderes pt!-
blicos.! · 

O SR. O.ARLOS PINTO- Perfei
tamente. 

mim apresentada não. venha. a mere-. ' . O Sr. Aliomar Baleeiro - Mcis ·de 
e~r o apôio geral dos- constituintes. 80% dos· haJ~~tantes pertencem às 

Nem todos compreendem os seus . populações rurais. Aqui_....mesmo na 
efeitos porque não ·conhecem a reali- Assembléia, raros não são fazendeiros 
dade da· vida na . Agricultura; no en:- irmãos ou filhos··,.. de' · :fazendeiro ou 
tanto, .eu confio na suisceitação pela criádor de gádo . 

. Casa, porque . reconheço que entre os O SR. c.A:R.L05 PINTO _ "Cumpre 
/ ~nta:ntes do povo predo~ . a. . . não confundir :posSuidor de terras com 
inte~ de bem· servir a coletiVldade fa.zendeiros, duas ~coisas bem diíeren-
brasllen-a. . t. . . 

. Q Sr. Campos Verga! - Em São es. 
Pa.ulo, de dois anos :para câ, cria~ra.m- O Sr. ~ut sáÍI:t.os .:__ Y. Ex. a devia 

· se s.lgm:na.s dezenas de bancos .. e. casas- dar . .logo s. definição. . . . ~ 
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profissão no Brasil me seduz, a não O SR. CARLOS PINTO- Fàzen
deiro ·é o que milita na terra, esbrace
ja o queixo de um burro .na lavoura, 
é o que se levanta . às cinco horas da 
ma<irugada e amarra o bezeno na 

. ser aquela onde o ·homeni se mistlJ.--

~ mão da vaca; é o que, de mangas arre
gaçadas, -à porta da cozinha, mexe a.
lavagem e a. leva ao seu capado na ce
vá. Fazendeiro. é o que mora entre 
pés de café de montanha, clareado 
por uma lamparina de querozene, 
:tl:sse, sim, é o fazendeiro. 

O Sr. Carlos Prestes - ~se é o fa
zendeiro pobre, mas há o fazendeiro. 

-rico, que vive na capital de São Pau
lo e na capital da República, explo
rando as massas camponêsas. 

·o SR. CARLOS PINTO - 1l: jus
tamente para êsse que peço a tribu
tação· pesada. 

O Sr. Aliomar Baléeiro - Tambéin 
eu. 

P Sr. Campos Vergal- Todos nós. 

O SR. CARLOS PINTO - Sou da
quêles,_Sr. Presidente; que nasceu e 
viveu no campo, até que aquêle _povo 
humilde, desgostoso, descrente.' depo
sitou em minhas· mãos o mandato de 
Deputado e me disse: "Vá e -diga 

-àquela gente o de . que precisa o Bra-
sil." . 

O Sr. Rui Santos - V. Ex.a é· fa-
zendeiro? -

O SR. CARLOS PINTO - Sim. 
O Sr. Rui Santos - Perdão, pela' 

própria definição que acabou de dar, 
Y.·- Ex.a zmo . é mais fazendeiro, por 

ra ... 
· O Sr. Rui Santos - Com as vacas 
e os porcos ... 

O SR. CARLOS PINTO - ... com 
a natureza._ 

O -Sr. Aliomar. Baleeiro - Antes de 
V. Ex.a, há mais de cem anos, Jef
ferson, na efervescência da politica. 
escrevia perguntando pelos porcos, pe
las galinhas, pelos · perus. Portanto, 
há. um precedente honroso. 

O. Sr. Galeno Paranhós -_V;... Ex
celência está defendendo -o pequeno 
produtor; aquêle que trata, em pesson, 
de sua lavoura, e não os grandes fa
zendeiros, · porque êsses dispõem d~ 

grandes capitais e podetg.. até, fazer 
· viagens .à Europa. V. Ex. a se bate pelo 

lavrador típico brasileiro, que vive em 
contato imediato com a lavoura. 

O Sr. Campos Vergal -· Digo mat:,-__ 
O ·orador, com êsse trabalho, cheio de= 
critério e patriotismo, é indispensável 
nesta Casa. (Muito bem.) · · 

O SR. CARLOS PINTO.-. Muito 
obrigada à bondade de VV. Ex.as. 

Preciso ainda responder·- ao aparte 
do Sr. Rui santos. Não é necessário 
dizer a S. Ex.a que sou homem . da 
lav()ura, porque, atentando .para o, 
meu aspecto... · 

O Sr. Aliomar Baletiiro - Não pa-
. rece. . _ 

O Sr. Plinto Barreto - V. Ex.a é 
muito civilizado. 

não viver agora de enxada na mão, o SR. CARLOS PINTO - .. : )ve
alumiado pela lamparina de qu.--eroze- rão que sou bem diferente do· homem 
ne. ·. · · da cidade.· . '. · .. 
· O .. Sr. Campos Vergal -· O orador ·· . O Sr. Ru~ Santos - Onde está !'!. 

.es~á no cumprimento de uma delibe- _pança do verminótico? <lUso.) 
ração e honrando sobremaneira ·o o· Sr •. Bastos Tavares - O nobre 

. mandato, <Muito bem.) orador está defendendo o homem de 
o. SR. CARLOS PINTO _ Acre- mãoS. calosas, I:>ele tisnada pelo sol e 

dite 0 ·nobre colega Sr. Rui Santos: músculos retezados pelo trabalho ár-
com -sinceridade, não sei mesmo se nie duo. . 
será possível suportar quatro anos o SR. CARLOS PINTO -, Senho
dentro desta Assembléia, porque siil- ·. res Deputados e Senadores,' se, -em 
to já uma saudade imensa das in!- nossas leis, crhimios . mais dificulda
nhas_ vacas e 'dos meus porcos. <Riso;' des ao lavrad.or. aumentaremos sua. 
(Palmas.) Dou-lhe a mtnba palavra indignação e descrença ~- conseqüen
de honra, de homem, ®e nenhuma temente, o abandóno ·dos campos se ~ 
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acentuará e mais ainda declinará . a 
produção nacional, tomando vitimas 
-QS próprios inimigos. da lavoura .que 

• se negarem a aceitar as medidas de 
amparo s:o lavrador. _ 

O Sr. Campos Vergal - V. Ex.a. tem· 
tôda. :razão. 

O SR. CARLOS P.INTO - Em 
obediência à realidade .das coisas, es
pero, Srs. Representantes, que, não 
somente a emenda·· por mim apre- , 
sentada seja aprovada, como, /tam
bém, .mantidas. fiquem as · sugestões 
do. Sr. Artúr Bemardes, no ante
projeto Constitucional, !:.O sentido de 
isentar-se o lavrador do ·impôsto de 
vendas e. consi.gnações. 

O .Sr. Aliomar. Baleeiro - Permi
ta-me um ~apa.ite. V. Ex.a defen
dendo · a emenda .Artur. Bernardes, 
não distingue as :iuas espécies de 
lavrador - o .. proprietário da terra, 
àquêle que pega ·o be2lel'l'o pela cauda, 
a que ·v. E.'!:.a se referiu, e necessita 
de ·amparo; através de isenções fis
cais, do que vive nas cidades, sem 
grandes canseiras, e que, tendo gran
de capacidade financE-ira, não quer 
pagar o. impôsto. 

. l 
-O SR. CARLOS PINTO -V. Ex~a 

entende, , ou não, que a produção é 
. problema nacional ? 

- O Sr. Aliomar Baleeiro - Não há 
quem · o · cont_eSte~ - ' ~- -F;~ 

O SR. CARLOS PINTO -·Se nin-· 
guém contesta, por que não _criarmos · 
facilidades à produção ? Esta é a 
tese. ·, 

o Sr. · Aliomar Baleeiro - Se v. 
''Ex. a impossibilitar a existência de. 

serviços públicos, também não. haverá 
produção. . sem: estradas, sem fo
mento, sem crédito e outras medidas, 
que só o ·Estado pode propor·~ionar, 

também não, haverá produção. 

O SR. CARLOS PINTO - Então 
V. ·Ex." é dos que dizem: que o Es

. tado pr_ecisa de renda ? · 1 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Claro. 

O SR. CARLOS PliNTO -. Por 
que, . en-tão, não buscar essa renda 
nos exploradóres, .na bdústria, que 
está arranéa.ndo -dinheiro do povo:? 

·O Sr. Aliomar Baleeiro De ple-
no acôrdo:-tributar os que têm ca
pacidade de pagar, isentando os ou
tros, agricultores ou 'não. 

O Sr. Carlos Prestes - DiZ V. Ex. a 
muito bem; impôsto sôbre a renda, 
sôbre o capital, ... 

O Sr . . Aliomar Baleeiro - · E sô-
, ' bre a herança. · 

O Sr. Carlos Prestes - • • • e sô
bre a herança. 

O Sr. Plínio Barreto - Sôbre a 
produçao, não. 

O SR.. CARLOS PINTO SrS. 
Representantes, ac.eitar o impôsto de· 
vendas e con.>ignações para os la
vradores é o mesmo que -concordar 
com o seu esmagamento. 

::S: o que tinha a dizer. <Muito bem; 
muito bem. Palmas. O orador é cum

- primentado.) 

O SR.-PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Raul Barbosa. 

O SR. RA'UL BARBOSA (*.) 

Sr. Presidente, iniciado o. debate do 
projeto da futura Constituição ddllafs, 
~ qual ·em dias próxii~10s vai reger os 
destinos de nossa pátria, venho trazer 
a modesta ·contribuição da bancada 
pessedista de· meu Estado a exame e 
ap!'eciação da matéria que fonna o 
projeto apresentado pela Comissão, 

Aliás, é de salientar que a orien-
tação geral vale. por eloquen te ates- -
tado da ~!ev?.ção patriótica coni que 
fóram tra~adas as questões pertinen
tes à estruturação constitucional da 
Repllblica. 

Não se poderia exigir mesmo, da
das as circu:Ílstâncias do momento, 
como ponto de paít.ida, trabalho mais 
seguro, com orientáção mais constru-. 
tiva e folgamos em registrar, pela 
leitUra. dos trabalhos das subcomissões 
e da Comissão Geral, que o entrecho
qu~ das paiXões partidáriaS não per
turbou a orientação geral do mesnio 
tJ;abalho. ·· · 

Assim, parlamentares e _povo; temos 
a segurança de que o trabalho em. de
bate não .re:pi'esenta, em absoluto, o 
prÓduto do facciosismo político, mas 

(*) Não. foi revisto pelo orador. 
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a cOntribuição patriótica de juristas 
notáveis, que em muito pouco tem")K> 
deram ao Wis êsse atestado de de-
dicação e ciVismo. · 

As disposiçõe's reunidas nos 19'7 a:r-
. tlgos e sistem!ttizadas em 6 títulos di

versos, .além das norma.S transitórias, 
representam, senão a .unanimidade, 
pelo menos a màioria expressiva da 
opinião dos . doutos em assunto ri
gorosamente técnico. 

Cumpre notar que nessa matéria a. 
divergência de idéias é inevitável e a 
contrariedade dos debates.._ longe de 
desmerecer as teses controvertidas, as 
realça, esclarece os estudiosos, proje
ta as questões à espera das soluções 
mais convenientes e· mais · acertadas 
para os prablemas institucionais da 

- nação. 
.. E. é nesse pressuposto, Sr. Presi
dente, que venho . dar o testemunho 
de minha experiência, não como mes
tre de direito, mas como lidador das 
coisas forenses. Como antigo Pro
curador Geral de meu Estado e ad
vogado do fôro de Fortaleza, trago para 
esta Casa as observações da vida pr .J

fissional, deixando de, parte, mesmo, 
as questões teóricas, em que pardem, 

·.às vêz<>..s, nas Assembléias, Represen
tantes, esquecidos d~ que a-s soluções 
devém sex dadas . em face das, nossas 
. realidades. · 

• 
Escolhi por isso, para objeto de lni-

nhas apreciações, a matéria referen.1;e. 
ao Poder Judiciá.rio. Abordando este 
assunto devo, de inicio, focalizar oJ 

problema co~ernente · à unidade da 
justiça brasileira para que fique acen
tuada, aqui, nesta grande oportunida · 
ae que nos ensejou o povo bra.Sileiríl, 
eonfiando-nos a magnitude do man
dato, a conveniência de resolvermós 
problemas sérios, complexos que vêm 
preocupandO: há anos, as classes nêles 

· interessadas. 
A primell:a Carta. republicana que 

tivemos, rompendo, como era~ natural, 
com á. tradição unitária do Império e 
reagindo. mesmo contra, o excesso um
flcador, adotou o sistenia da dualida· 
de da justiça, constituindo, ao lado da 
ju.stiça dos EstadoS, juizes federais, da. 
primeira instância. :e:stes jÚizes cmn 
ação e jmisdição limitada; quanto ã. 

matéria de litígio e com jurisdiçá.o 
. territonal por demais ampla, muito 
deixaram a desejar relativamente a 
proteção cios direitos violados e à de 
tesa dos interêsses controvertidos. 

E' inegável, entretanto, Srs. Cons
tituintes, que os juizes federalS foram 
sempre órgãos de prestigio moral ~ 
funcional, preservadores dÓs direitos e 
g~..rantias indiyiduais ante a prepotên
cia dos poderes locais e suas influên
cias. 

A história da _primeira Repúbllc'il. 
bem nos mostra como êsses juizes, ;a. 
pelo prestígio e cultura dos titulares 
de cargo, já pelo respeito inerente 
àquelas altas .funções, como delegados 
de uma autoridade mài.or, federal, es
tranha às conveniênciàs locais - oe:rn 
nos mostra, dizia, como êsses juizes 
puderam~ assegurar, de ··modo prec•so, 
nas mais difíceis ci.~unstâncias, o8 ai
reitos violados. 

O Sr. Hugo Carneiro - V. h." 
permite um aparte? 

O SR. RAUL BARBOSA - Co:n 
muito prazer. . 

O Sr. Hugo Carneiro - Tem inteml. 
procedência o argumento de v. Ex.a 
Os juizes federais, nos Estados, cons
tituírem sempre vel"dadeira válvula de 
segurança, garantia contra as. violên
cias dos tirantes estaduais . 

O SR. ~W. BARBOSA - Obriga
do, a V> Ex. a. 

Mas, .Srs. Constituintes, não se pode 
negar, diminuir, nem contornar a cr1se 
que se manifestou no serviço judi-::lá~ 
rio do paiS, principalmente nos :rrtnu
na.is Superiores, em virtude do~acúm.-0-
lo de processos causadores da demora . 
de julgamento dos litígios ajuizad·>S. 

· &sim a solução que se impunha era. 
aquela que assegurasse a celeridade do 
exercício das funções judiciais, sem 
prejuizo do prestígio· moral e fundo
niü, de que nOs. davam exemplos _os· 
juízes federais nos Estados; · 

O "'Sr. Hugo· Carne".ro -·Há. outro ·.· 
ponto que V. Ex. a podia ferir com a 
competência e a autoridade que ·lhe 
·sobram, ·como um dos brilhantes ad
vogados do fôro cearense~. V; Ex. a -esta 
em iXlndiçóes de abordar as vantagens 
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da no-va ·constituição no outorgar jus
tiça, que na realidade não consti.tui 
um mito, como atualmente se verifl . ..:a, · 
11ão ·por falta de juizes dignos e br.:
lhantes, mas pela · entrosagem ·da 
burocracia, tão enervante, na justiç.a, 
que poucos sãó aquêles qu.e a ela po · 
dem recorrer. Nossa justiça é de tal 
modo caríssima que não está ao al
cance da. maioria daquêles que para 
ela apelam. 

O SR. RAUL BARBOSA -Muito 
obrigado ao aparte de V. Éxa .. · que 
vem em refô;rço da tese que estou de-
fendendo. -

·A solução, portanto, que antes se 
.reclamava·, como se sugere agora, é 
a .. que assegure à justiça local as ga
rantias do prestígio de que gozavam 
os juizes federais. . 

Impõe-se a instituição de ricirmas 
judiciárias que ampliem essa efetiva. 
possibilitando à Justiça dos Estados, 
:.... .digo dos Estados para focalizar a 
situa~.ão presente - a justiça que 
tem sua jurisdição nos territórios es
taduais - · a aquisição de idênticas 
prerrogàtivas: - Ot direito de exercer 
suas atrib .. i.ções . em posições inaces
síveis 'àquela intromissão, potencial 
o~ efetiva, das . influências locais; e, 

· · quando falo em influência locais, não 
me ·refiro apenas às polfticas, mas 
também, às influências ncivas que são 
as econômicas, as mais evidentes em 
muitas situações. 

A solução nós. a encontramos na fe
: · .deralização da justiça, através da uni
' \ficação do aparelhamento · judiciário 
·do Brasil. 
\Há, -certamente, quem se oponha 
a essa conclusão, não por temer, de 
P~ com as transigências doutrinárias. 

· (iefeitos ou incpnyeniências _prõprla
:mente. judiciáriaS, mas· a .hipertrofia 
dos poderes da União contra a auto-

• nomia: dos Estados. Para· essa · corren
te basta aos juízes éssa garantia que 
a Constituição já, prescreve, de vita
liciedade, inamovibilidade, irredutibi
lidade de vencimentos e tantas outras 

· -~Osit;ões. que form_am o complexo de 
prerrogativas .do· atual Poder Judiciã-

-· . -rio do :pafs. -- . 
· <Reconb,eço q$ ,essa.ga:ra.ntla; 1nst1• 

·. -tuída cmno ,princf~io co~cional, 

.. -

répresenta um grande passo para o -
melhoramento . do prestigio da· nossa ' 
justiça. 

O Sr. Aliomar Baleeiro ....;... V. Ex". 
acredita na rapidez, na celeridade da 
justiça enquanto houver regime de 
custas e salários pagos pelas partes 
aos serventwnbios? 

O SR~ . RAUL BARBOSA .....:. Res
ponao ao aparte de V.· Exa. o regime 
de custas decorre, precisamente, ~a 
deficiência, e precariedade dos ven
cúnentos atuais qué o Estado assegura 
aos seus, -magistrados. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não me 
refiro aos magistrados que, pelo· me-

. nos no meu- Estado, não recebem 
custas; ·aludo aos oficiais de justiça. 
aos partidores, etc. ·Enquanto houver 
custas, não haverá justiça .. ' 

O SR. RAUL BARBOSA -Nessa 
questão de remuneração, refiro-me -a 
todos os serventurários de- justiÇa e 

· magistrados. · · 
O Sr. Hugo Carneiro - As custas 

deviam ser cobradas em sêlo. · 
o Sr. Aliomar Baleeiro - Os fun

cionários devem receber vencimentcs · 
que lhes permitam viver decent<:>
mente. Assim os da ·Justiça. Os emo
lumentos deveriam-ser colocados sob a 

-forma de taxas. 
O Sr. Alencar Araripe - Essa sena 

a forma ideal. · · 

. O SR.· RAUL BARBOSA- Estou 
de acôrdo éom V. Excia. · · 

Continuando, Sr. .Presidente, devo 
dizer qU:e essas garantias são · pes
soais, são garantias de direitos indiVI
dUais, que satisfazem plenamente, mes 
não impedem que influências extern"!.s 
se verifiquem, muitas .vêzes atrav.;>s 
de leis pessoais, a titulo de classifiC!l
ção .de entrância~. promóvendo·magis
trados, ·sem o respeito ao critério da 
antiguidade, nem à apuração do me<" 
.recimento; e isso .por fôrça de uma 
· garantia perfeitamente constituciu
.nal, _que .é a ina:inovibilidade~ o j:uiz 
· inamovível, que. tem sua comarca ele• 
v:ada de ·entrância, está automàti~-· 
mente ·promovido. sem. que haja apu
ràção da antiguidade nem do me~e
cimento. Com ·êsse processo, podem 
ser .beneficiados magistrados, indebib.-
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mente, o que importa no sacrifício de 
direitos de outros que reunam condl
ções de merecimento ~ de antiguidll.de. 

A garantia em tese, por si só, nãó as
segurâ perfeição da . organização judi
ciária. 

Ao lado dêsses direitos, estritamente 
pessoais, a Constituição deve esta1J·:
lecer ··étisposições que preservem o de
sempenho da furição, que valorize'l1 
exercício dela e que ;)nsejem mel~o:r:: 

seleçãó, porque o prestígio do car .T.à · 
depende também das qualidades cul
turais dos magistrados, da.s quálldad-es 
morais dos nossos juízes. E agora, jâ 
que falo nessa questão de prestigio 

· funcional, decorrente da cultura 1 J~ 
magistrados, devo registrar, para ex a. 
me, ponderação e apreciação postcrtor· 
desta Assembléia, que há problema em 
esbôço - se é que já não está criuclo 
- nessa . questão de Justiça. · 

Refiro-me ao recrutamento do pe~
soal, à escolha dos magistrados, à pr•
meira ·investidura. As vantagens ofe 
recidas pelo Estado, para o desemp>!· 
nhante de tão nobilltante missão, c;!l.o 
tão peque:O:inas, tãó l'eduziclas, que a 
outras _Profissões - não digo só ll 
advocac:z.. mas qualquer outra - est!l.o 
a. chamar os mais aptos, os mais cul
tos. E' mesmo humano que cada um 
procure colocar-se em situação QUe 
assegure a subsistência. pessoal e da 
familia. se~ sacrifícios. 

O Sr. Paulc Sarasate - Sob ês'e 
aspecto, a situação· dos juízes cl:w.mu
dos para o interior- é idêntica à :flUI 
professôras; estas não podem ir pll'!'ll. 
lá, porque os meios de ·subsistência. 
são, por assim dizer, senão nulos, Ql\lo 
menos precários. · 

Nes.Se tocante, V. Excia. tem tOda _ 
razão. 

O. SR. RAUL BARBOSA - Af;rn
decido pelo aparte de V. Excia. 

A melho:r: organ,lzação constltuo'o
nal, em nntéria tão l'elevante, nll.o ,. 
aquela que tem por pressuposto ~!l· 

sencial <:1 espírito de renúncia dos ma.. 
gistrados ou a dedicação excepci·mttl 
porque mesmo ·' êsse espfrHo de rc
n'L'?:J.Cia, que ja é um apanágio da Jll'!l· 
tiç&:o brasileira não ·.se· podf· resolv,...r 
<l • problema, quando a magistratura 

não está capacita.da. para adquirir os 
meios cfe ilustração e de cultura.. 

E quem lida na vida forense, sabe ·' 
o quanto custa adquirir material téc- ... 
nico para o estudo das questões ju
ridicas. Nossos juízes, principalmente 
os dos pequenos Estados, mais po
bres, como aquêle que àqui tenho a 
honra de representar; vivem uma vida. 
d.e sacrifício e abenegação. ' 

O Sr. Hugo Carneiro. - E' ulna. 
triste verdade, sobr-etudo quando oa 
vencimentos dos juízes são pagos com 
dois c às vêzes mais an.os de· atraso. 
Tive oportunidade de constatar "isso 
cn1 mnis de um Estado ·do Brasil. · 

O SR. RAUL BARBOSA- Grato 
pela vo.llosa contribuição. de V. Ex. a. 

A 1'cderallzação da Justiça viria re
solver êsse importantíssimo aspecto do 
problema. Mesmo assim, há outros 
pontos no projeto constitucional, que 
merecem nossa atenção. São disposi
ções que vêm agravar, ainda mais, a 
situação da nossa magistratura, já tão 
sacrificada, desistimulando · os atuais · 
juízes e afastando dessa carreira os 
candidatos capazes. = '" 

Em prim:ill'o lugar, devo referir-me 
n.o critério adotado para a· promoção 
dos juizes de primeira instância e' o 
1\CCI\30 aos Tribunais superio!es. 

A primeira modificação que vem sa
orlfU:ar em cheio os interêsses dessa. 
rcmnda classe, em quase todos os Es
tAdos do Brasil, diz respeito ao cri
tério das entrâncias, que reconheço 
aer o mais juSto e razoável mas que, 
lncontestàvelmente, dificulta o ac'esso 
1\qucles que contam, às vêzes, deze
nnll de anos de serviço em comarcas do 
interior. · 

O Sr. Galeno Paranlios - As en
trâncias, gera!mente, estãO sujeitás ao 
movimento forense. ~S.se critério é er'
rOnco, porque o juiz pode estar hoje 
nn terceira entrância e amanhã ser 
cln.ssl!lcado na segunda., devido ao 
movimento do cartório. · 

O SR. RAUL BARBOSA-· V. Ex.a. 
tem razão. O aigumento vem mostrar 
que o critério dà · entrância e da sua · 
elevação pelo movimento forense, po
de dar· lugar aos abusos a que me_i'e
ferl a. promoção de juizes sem apura-

. ~ . . . _.., 
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çã.o do m-erecimento e sem que satis
façam as condições de antiguidade. 

O Sr. Galena Paranhos - Um juiz 
de terceira entrância, que pertença a. 
uma comarca de segunrui., pode vol
tar à primeira, pelo . seu movimento. 
Acredito que a en1.rância não pode 
ser critério para promoção. 

O Sr. João llffindes - Venho acom
panhando o discUrso de V. Ex. a com 
todo o interêsse, porque está, realmen
te, enfrentando J. questão com muita 
sabedoria. Nêste passo, quero lemlbrar 
a V. Ex. a que, além dos critérios do 
m-erecimento e da antiguidade, há o 
critério ..misto, a que V. Ex. a se está 
ref-erindo de prcmoções por mereci
mento, de entrância em entrância, ou 
por antiguidade. Se é antiguidade, 
deve ser absoluta, so~tudo para as 
promoções aos tribunais de · superior 
entrâ.ncià.. · 

.. 

tério Público de um qUinto para um 
têrço. 

O Sr. João Mendes - Nãci sei ·de 
maior absurdo do que êsse: considero 
tal critério uma 'Violação do direito 
do magistrado. Não é possivel que 
homens dedicados à vida inteira a 
servir à justiça, sejam espoliados por 
pessoas estranhas à classe. Sou ad
vogado, inas contra êsse critério~ Ad
mitir-se um quinto · já é muito, mas 
querer-se, ainda, elevar para um têrço 
é absurdo, . porque vai violar o direito 
dos magistrados. 

o .·Sr. Galena Paranhos - Não estou 
de acôrdo com o ilustrado colega.. O 
critério · antigo de um qUinto de lu
gares d8,va ensêjo a que Tribunais de· 
sete membros, por. exemplo, levassem 
para o seu meio um advogado que lá 
ficava vinte ou trinta anos sem: di
reito · aigum, quando os advogados 
também trabalham pela justiça; . são: 
afinal, também servidores .e nem se
quer fazem jus ao montepio. E' pre
ciso dar-lhes estimulo. 

O Sr. João Mendes - O orador dá 
licença para um contra-aparte, a fim 
de conclUir meu pensamento? 

O Sr. Galena Paranhos - Acho que 
deveria haver vagas e não lu;;ares. 

O Sr. João Mendes~ O colega es
queceu-se de que, para se . ser jUiz, é 
preciso, antes de mais nada, ter men

.., ;talidade de juiz. O advogado que 
entra para a magistratura leva o seu 
espírito de advogado. 

Q Sr. Dolor de Andrade - Que diz 
o orador sôbre os Ministros do Su
premo Tribunal Federal? 

O SR. RAUL BARBOSA - Queria 
prossegUir em minha exposição. 

O aumento dos lugares reservados 
aos advogados e membros do Minis
tério Público é exc~iva, principal

. mente, eiii: vista . dos·· prejuizos que 
assinalei ànterlormente. Não sou eon
ti-á.rio a que se possibilite a renovação 

o SR. RÀ.m:r BARBOSA _ Tem dos quadros da Justiça, permitindo a 
. - nomeação de advogados e agentes do 

O SR. RAUL BARBOS..~ - Muito 
grato a V. Ex. 3 • ll:sSe, o primeiro· pre
juízO a essa gran-de classe. O · esta
belecimento do cntério de promoçã.o 
de entrância em ·entrância torna-se 
injusto quando a promoção se deva. 
fazer pelo critério da antiguidade. O 
s~do ·inconveniente · do projero, 
ainda em relação ao sistema de pro• 
moções, é o de adotar, primeiro, .o 
critério apenas de antiguidde na pri
meira entrância; de antiguidade e 
merecimento, alternadamente, na se
gunda; duas vagas por merecimento e 
lima: por antiguidade, na teroeira e 
merecimento apenas da quarta em di
ante. :ll:sse sistema, antes de tudo, es
ts.belece, obriga.tõriamente, a.. existên
cia de quatro entrâncias em ·Estados 
qué, às vêzes, nã.o compoi-tàm mais do 
que duas. 

O Sr~ João Mendes - O critério. só 
pode ser o da alternatividade por me
rel::imento_e por antiguidade. 

· ' O Sr. Alenca.r Araripe - :&sse, o 
melhor critério. 

razão V. Ex.a.:_ é o único critérió que Ministério Público. Eu mesmo,. como 
pode ser adotado com justiça. · m~mbro do Min.'istério P,úblico, já en
. Depols, . Srs. Representantes, na . trei, ··por ·unanimidade, numa lista. 
composição dos Trib~ ~..;Justiça para o Tribunal de Apelação no meu 
·o projeto elevou os . .lugares reservados . Estado; mas confesso que não quiS a 
aos advoga-d~ e membros· do· Minis- - nomeação . 

. -



-' _ .. 320 

. - . 

Há outrá questão, talv~ a mais im
portante, na composição dos lugares 
reservados aos- advogados e meinbrcs 
do Ministério Público. E' que, sendo 
infinitamente pequenas as vantagens 
apresentadas para o exercício da ju-

. dicatura, mesmo em segu."lda entrãn
/ cia, os lugares, nos pequenos· Estados. 
· vêm sendo reservados, quase sempre 

aos membros do Ministério Público, 
porque os advogados capacitados, rara
mente aceitam a investidura. 

Sou partidário · <;lo principio que 
permite o ingresso de juristas, com 
mentalidade nova nos Tribunais Su
periores, para contrabalançar a oiien
tação quase sempre conservadora dos 
magistrados de carreira. · 

O Sr. GaZeno Paranhos - Muito 
bem. 

O Sr. Agamemnon Magalhães -Sou 
contra a tese que V~ · Ex."· sustenta 
Acho que um têrço éle advogados é 
necessãrio na composição dos Tri
bunais, porque nossa experiência é a 
de que a renova-ção do direito só se 
tem feito nos Tribunais quando dêles 
fazem parte advogados àu professôres. 

O Sr. Galena Paranhos - MU1to 
bem. . 
· O Sr,; José Augusto·__: João Me..:J.
des, Epitácio Pessoa, ClóVis Bevi~á
qua, Pedro Lessa, grandes juizes do 
Sup;remo Tribunal Federal não \'le. · 

pretar a lei, adaptando-a às condi
ções do mundo novo, e o espirito re
novador que os advogadas levam tem 
siC:o verdadeiramente benéfico para. 0 
Brasil. -

O SR. RAUL BARBOSA - ' Reco
nheço que êsse espírito renovador tem 
sido benéfico, e é por • isso que não 
condeno, pelo contrário, sempre de
fendo a reserva do quinto dos luga
res para .essa renovação. Mas elevar 
êsse limite para um têrço, é sa.D.cio
nar uma . injUstiça contra os magis
trados de carreira; porque lhes tira 
ó estimulo, ao mesmo tempo qU:e dá -
predominância muito grande a êsse 
espírito renovador, contra. e> espírito 

. conservador, ;quando devem eqiim
brar-se. 

Em outra oportunida<'.e, se houver 
algum colega que queira ceder-me-- o 

· tempo voltarei ao assunto para justi
. ficar, então, as emendas que preten
. do apresentar. (Muito bem; müito 
õem). · · 

São enviadas à Mesa as -seguln
tes emendas oferecidas a.o proje
to da ConstitUição: 

_ EMENDAS Á CON~~ÇÃO 

Terceira sessão 

ram da magistratura. · · N.0 -96 
O SR. RAUL BARBOSA-~

po~do ao aparte -do nobre colega. Epi-
tã_:cto Pessoa, Pedro Lessa e outros 
nao ascenderam à magistratura esta
dual; tomaram assento no mais alto 
tribunal do pais com as ·vantagens ..• _ 

O Sr_. .José AugustO - E' a mes-
ma cciisa. . · · · · · 

O SR. RAUL BARBOOA - .... 
decorrentes _ dessa sitUação excepcio
n~l •. na. culminância .de sua vida ·pro
~onal. m~s honra.rà.m os Cargos 
ace1tando ·a mvestidura. O·_ mesmo 
não acontece com a . composição· dos 
tribunais. . . 

· _O Sr. Aloisio ele Castr.o - Parque 
sao mal . remunerados. -Se lhes des
,sem bons vencimentos aceita.r:ia.m a. 
investidura nos tribtm.a.iS. _ 

0 Sr. José Augusto - Os tribUD&ts 
têm a. alta função Pública de mter-

Substit~-se o artigo 3~0 - Pa.Tá
grsSo XIV por 

"Explorar ou dar em concessão . os 
serviços .de telégrafos, de :rádio-eo
municação, de telefones e · de tôda e 
qualquer espécie de tele-comunicação 
e de navegação aérea. .•. " · 

Justüicação: Ga. Tri'!>una. __ 

Sàla das Sessões, 5 de junho_. de 
1946. - Ruy Alme'..da. 

N.0 97 

Ao art.< 4.0 : / .. 

f?Uprimam-se o;;; ns. IV ·e V. 

Justijiccu;ão 

Do projeto: 

_ Al:t. _4.0 compete priva.tivs.- - · 
mente':à :União legislar sôbre: 
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IV,. organização judiciária 
da União, assim com.a do Di;
trito F-ederal· e dos Ter;ritóri:n; 

V, bens do dolnínio fed-era.l. 
o n.0 v : .. 

1. Começarei por êste inciso. 
A supressão dêle _ impõe-se, pc;.rq'.la 

. lhe: falta em absolutQ lugar no ar
tigo 4.0 • 

I 
Se o seu conteúdo devesse . figurar, 

em disposição especial, entre as ma
térias da competência privativá da 
União, o .lugar próprio p:u-a êle se
ria o- art. 3.0 • 

administ;raç§.o, um sistema tributá.rio, 
oom fundamento -na Constituição. 

E' da substância do Estado, trate-sa 
do Estado_ federal, ou dos Estados fe
dera-dos, que a sua. organização ~ o 
funcionamento dos seus ÓJ:Igãos &ejs.m · 
regidos por leis próprias. . ·· 

Os próprios Estados federados hão 
de ter o poder de decretar essas lei-;: 

· · Negassemos-lhes êsse poder, e estar
lhes-íamos desconhecendo a autono
mia política, isto é, ·teriámos d.est'.o
nhecido a própria federação. 
· 4. Até onde forem os fins da Uniãu. 

ou os seus i;>oderes ex;pressos, até a'f. 
irá a sua competência para legislar 
sôbre o seu direito administrativo. 

As. leis de que trata o art. 4.0 c;§.o 
leis que a União decreta, mas cuja 
execução não é da sua competênci:1. 
exclusiva, ou que ela não executa di- . Como disse Marshall, seja cons'~'itu-· 
retamente. · ciona.l o fiin a que vise a União, ~ 

/ 

Ora, a matéria do inciso v perten- todos os meios que se lhe adaptarem 
ce, inteira, à ·competência da · uniã:>, pelos quais pod-erá ser atingido, e cujo 
do mesni·o modo que as enumera.dll.s uso não seja vedado, constitucionais 
no art. 3.o Quando a UD!ião tiver de hão de.ser. -Usar dêles é usar dos de
legislar a respeito dos bens . do . do- nominado-s poderes implícitos, os im
mf:nio fede,ral, ha de ser ela próprtl. plieà powers do ttireito norte-ameri
que diretamente executará a lei. cano, falando dos quais disse Rui B'3.t"-

- 2. A verdade, i;>orém, é que, apes~r bosa que na Constituiçãc se acham 
.disso, também 0 art. 3.<> não se deve tão realmente como os poderes e.x
referir, a essa matéria eSpecialmente, presoos. 
pois o seu objeto se inclui na compe- 5. A Constituição pode, sim, tratar 
tência geral da União, para legislar ·dos bens do dominio federal, mas nou
sôbre o direito administrativo e o dl: tros dispositivos, que não os artS. 3.o 
reito privado. e 4.o. Est;es tratam de compe"...ência da 

E' certo que o art. 3.0 , enumeranC.o União contraposta à dos Estad.<>s. 
· os direitos acêrca dos quais a União Ora., como a-diÍlitir. pa<ra a ·afastar a 
i®slará, não alude ao . direito 'a::l.mi- hipótese de que os Estados f>OSSam 
nistrativo-. Mas isto explica-se: é q'Ie reger o direito da UniãÇ> sôbre os 3eus 
sôbre êsse direito tambéni. legislam os bens, quer no que toca ao direito ci.: 

'.Estados. · · vil, quer no que entende com o direit-o 
. E não é po-ssível conftmdir, no to- administrativo? 

cà:nte a êle, a competência fe-derai e 6. Dos Estados, é verdade. são w-
a estadual, pela mesma razão por que dos os poderes que lhes não sejam n~ 
não há confusão possível entre o go- . gados .. A negativa·, porém, - está. isto 
vêrno dos Estados e do da União. no próprio textual constitucional, -

A distinção entre o direito adminis- tanto pode ser expressa como impli
trati:vo _da União e o d~ Es.ta_dos ~ :s· cita. ~ultairá implicitamente de i-.1). 
tabel~Ida ~las próp';las dispOSlçoes cfu disposição que, de modo expresso ou 
constitucio~s que definem a compe. __ implfclrtQ, atribuir 0 poder à Unifi.Q. 
tência da pnmeira e dos úLtimos; O lugar próprio no p~ojeto, para os 

3 •. A competência da U:niãÓ, em ma- bens do dominio federal. será o s.r~ 
téria de 'direito arlmhtistrativo, direito tigo 34, atinente. à competência d~ 
jucüciá.rio, direito financeiro, dêsses di.- Congr~.sso. Aí, bem; porque a comP.~ 

-· reitos, em sumá., a respei·to dos q•\<~.is têncla deferida nesse dispositivo '"' 
também os Estados legislam, ·dec»rre contrapõe nãO à dos Estados. mas à 
do só fa.to de ter ela. um govêrnD; uma. do Poder· Executivo. . 
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O n.• IV 

Pois que_ o Distrito Federal e os Ter
ritórios são federais, carecendo de 
autonomia politica., a que vem dizer, 
no art. 4.0, .que é a União que J.h~ 
organiza._ a justiça? Sim, a que vem 
isso, se competência tal, que não pode 
ser de tais entidades, muito menos 

!Será d'OS Estados? 
. o que se torne necessário estatuir, 

quanto a -êsse assuntO, na Constitui
ção, dere ser dito no capitulo II do 
título ID, que se OCU'pa precisamente 
do Distrito Federal, e dos Te:rrltó:d.os, 
assim como no art. 34, atinente à 
competência do Oongresso. Do capí
tulo aludido, aliás, já se Vê que t.a."lft.o 
os Territórios como o Distrito Fe
deral serão organiza-dos administrati
va e jui:ticiàriamente pela Uniãó: 

s.s., 5 de maio de 1946. Clo-
domir Cardoso. 

N.0 98 

Ao art. 10: 

Substitua-se assim: 
"Os membros do Congresso Nacio

nal prestarão, em sessão pública, antes 
de tomar assento, ó seguinte compro
misso: · "Prometo guardar a Constitui
ção da República, desempenhar fiel e 
lealmente o mandato que me foi con
Jia,do e sustentar-a união, a integri
dade e a independência do Brasil.,. 

Justificação 

Entendemos que o dispositivo do 
· art. 10 do Projeto é muito lacônico e 

mesmo inexpressivo. Deveres todos 
nós, quer na vida pública,. quer na. 
vida privada, temos que, obrigatõ:ris ... 
mente, cumprir, independentemente de 

'juramento ou compromisSo. 
Seria preferível que se consignasse, 

como a emenda propõe, a formula do 
compromisso que assumirá o membro 
do Congresso Nacional ao tomar posse 
de sua cadeira, do mesmo modo que 
dispOs o Projeto de referência ao Pre .. 
llidente da _República. 

Dir-se-ã. que ó dispositivo em apreço 
constitue unia repetição do que pre
ceitua o art. 21 da Constituição de 

. 1891, que vigorou durante trinta e 
nove anos. 

Não importa, porque estamos justa
mente reunidos para a elaboração de 
uma nova. Carta Magna, que, riatursl- •. 
mente, aproveitando, tanto quanto 
possivel, . os priÍJ.cipios. e -preceitos das 
Constituições anteriores,_ isto é, de 1891 
e de 1934, há de ser obra mais perfeita 
e melhor acabada, como é desejo .de 
todos nós, constituintes .. 

Objetar-se-á, ainda, que a matéria 
da emenda poderia ficar consignado 
no Regimento Interno de ambas as 
~asas legislativas. 

Mas, não há"mal algum, que se ins
creva no texto ~constitucional, de vez 
que não ficará sujeito a -.formula da 
proposta a emendas de mutilações. 

-'em conseqüência de reformas apres-
-sadas do Regimento. --

.Assim como se estabeleceu mna 
formula obrigatória para o coxnpro
niisso .- a ser prestado · pelo Presidente 
da República, não vemos inconveni
ente que da .mesma maneira se pro
ceda, de referência acs membros do 
Poder Legislativo. 
· Rio, em Assembléia Constituinte, · 5 
de junho de 1946. - Danta-3 Junior. 

N.0 99 :. 

• 
- Ao § a.o do art. 39. _ -

Redija-se do seguinte modo a pri
meira parte: . 

"Com.unicando o veto à Câma:a 
iniciadora, ai se sujeitaxá o projeto a · 
uma · diS!:ussã.o e votação, consideran
do-se -aprovado se obtiver o voto da 
:maioria dos membros presentes''. 

o parágrafo, como está. redigido, 
impossibilita, por assim dizer, a re-
jeição dos vetas do Presidente da 

· República, fazendo-a depender do 
voto da mãioria absOluta da _Câmara 
e do Senado, quando a inoonçã.o do 
legislador, a exemplo dos Constituin
tes_ de 34,- foi facilitar, e não dificul
tar, a rejeição. 

Nessa matéria, como salientava. hà 
poucos dias o Sr. Oto- Prazeres. temos 
que invocar a: lei ãe freqiléncia. nas 
Assembléias· Poll.ticas. ·Maioria abso
luta, na atual Câmara., composta de 

. 288 representantes, equiVale a 145 vo.:. 
tos. Admitindo, com certo otimismo. 
que a média de freqüência seja de 
220 ~entantes e admitindo, pol'! 



_.;: 323 -:-

outro lado, que, em tal hiPótese, re. 
jeitassem o veto 144 deputàdos, ainda 
assim estar..a. o veto aprovado. E nu
Dla sessão em que comparecessem ape
nas l45 deputados, poderiamos che
gar a um restiltado singular, a apro
vação de um' veto presidencial pelo 
voto de um· deputado, cóntra a opi
nião de 144: 

Impõe-se, conseqüentemente, a ex
pressãó "maioria dos membros pre-
sentes". · 

Sala das Sessões, em 3 de junho de 
1946 .. - Etelvino Lins. - Oscar Ca~ 
neiro. - Dioclécio Duarte. - Bar
bosa Lima. - Jand:ui Carneiro. -
Jar7:Jizs Maranhão. - GaZeno Para
nhos. - Ulisses Uns. - Gercino ãe 
Pontes. - Jura1Ulir Pires. João 
Botelho. -

Parece-nos, entretanto, que nenhu
ma. ttessas idades deverá prevto.leeer, 
mas, sim, a. de 70 anos, como, aliás. 
propée. o Instituto da. Ordem dos 
Advogdos Brasileiros, no art.· 83, letra. 
a, de seu bem elaborado Ante-Proje
to, da Constituição e adotavam as 
últimas Constituições do Maranhãt> 

. (artigo 71), Piauí (art .• 80, n.o 1), 
Rio Grande do Norte (art. 57), Per
nambuco · (art. 64, letra à), Paraná 
(art.-63) e Rio Grande do Sul (arti
go 74, parágrafo único). 

Realmente o setuagenârio, no nos
so meio, não se sente com capacidade 
para produzir ·satisfatoriamente, acar
retando sua permanência em qual-· 
quer cargo ou funÇão prejuízo para ó 
serviço .e para SUl:!- próipria saúde, já 
afetada pela senectude. 

Pode-se objetar que temos tido ma
AÓ art. 67 n~o II: gistrados de idade superior. aos 70 
Em· vez de: "'l"ribünais Federais de anos, com lucidez de inteligência, ca- · 

Recursos". _ pacidade de trabalho e outras atitu-

N.0 100 

des que lhes permitiram exercer sua Diga-se: Txibunal ·Federal de Re- · ;.., 
cursos". . nobre missão, mas, conven....amos. 

- constituiram exceções e com exceções 
Justi!iciii;ão não Se argumenta. · -

Um Tribunal ,Federal de Recu1:"~o.~. Rio, em Assembléia Constituinte, 4 
ou que outro nome se lhe queira dar, de junho de 1946. - Dantas Júnior. 
é bastante para o descongestiona- · ...:. Marwel Novae..~. -· Te6ãulo Albu-

. menta dos trabalhos do .Supremo Trl- · · ·querque. - Ruy santos. - Agostinho . 
bunal, conforme em outra emenda ao ~onteiro. 

. art. 79 procuraremos justificar. N.0 102· 

Rio, em Assembléia ·Constituinte, 5 Ao art. 68, n. 0 m, § ;3.0: 
de junho de 1946. - Da:n:tas ·Junior. Substitua-se o dispositivo pelo se-

N.0 101 

Ao art. 68, n.o III, § 1.0 _ -Em vez de: "aos setenta e dois anos 
de idâde"; diga-se: "aos· setenta anos 
de idade". 

c Jústi!icação 

. Foi a Constituição de 16 de junto 
de 1934 que instituiu a aposentadoria 
compulsória para Os magistrados, !1-
xa.ndo.a_.em 75 anos de idade, con!or
me se vê na .letra a do art. 64. A 
carta de 10 de Novembro de 1937 re
dmZ.u, . demasiadamente, êsse limite de 
idade para 68 anos. o· projetO da Co
missão Constitucional . procurand'o um 
meio têrmo entre ~es · dois 11m1tes, 

· estabeleceu que a a.posen.tadoi:ia com.
l)ulsó~ será aos 72 anos de idade. 

·, . 

-· 

guinte: 

"Os juízes com funções limitadas a.o 
preparo dos processos e à. substitui
ção dos juizes julgadores, adq111rirão 
a. vitaliciedade, após dez anos de 
contínuo exercício nos respectivos 
cargos." 

J usti/icação 

Não se compreende que não se es
tenda a. garantia da vitaliciedade aos 
jUizes da categoria a que se refere o 
art .. 68, n.0 m, § 3.0 •• 

Concordamos que não sejam de logo, 
isto é, désde a data da investidura, · 
considerados vitaUcios os magistrados 
incumbidos,_ do preparo dos processos 
e. dá substituição dos juizes julgadores. 

Cónmcione-se a vitaliciedade ao 
exru:-cicio cóntinuo do cargo, durante 

. "" 
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um decênio, mas nunca se negue a 
êsses magistrados essa prerrogativa. 
própria dos juizes. 

!:sse foi ci critério adotado pelo Es
tado da Bahia, no ari. 46, § 2.0 'da. 
sim Constituição, de 20 de agôsto de 
1935. ' 

Rio, em .l'..ssembléia Constituinte, 4 
de junho de 1946. - Dantas Júnior. 
...:. Ma:h.oel Novaes. -João Mendes. -
Agostinho Monteiro. - TeócluZo Al
buquerque. 

N.O 103. 

Ao art. 73, n.o I: 
Substitua-se pelo seguinte: "Com

pete aos Tribunais . . . . . . eleger, bie- . 
nalmente, seus presidentes e vice
presidentes." 

Justificação 

o inciso que ora pretendemos emen
dar está assim redigido: "Eleger 
anuallnente, dentre os próprios mem
bros, seus presidentes e demais órgãos 
de direção." Com a substituição pro
posta, temos em mira três objetivos: -

a) tornar a eleição do presidente e 
do . vice-presidente bienal. · 

Num ambiente sereno como deve ser 
o ,dum Tribunal judiciário, deve-se· 

. evitar, tanto quanto possível, os cho
ques próprios das eleições, sem quê 
co~ êsse_ modo de ver, desejamos a 
perpetUidade d!JS respectivos órgãos de 

· direção. 
Batemo-nos pela· escolha dos pre

sidentes e vice-presidentes dos Tri
bunais, através dos votos d'S seus pares, 
por isso que numa democracia não 
se poderá admitir, de sã consciência 
que se proceda de modo · contrário, 
isto é, nomeação do Executivo.· 

Mas, entendemos que o prazo de 
duração dos mandatos, fixado em um 

· ano, é exíguo·. · 
Dois anos, parece-nos que,atendem 

_ melhor à 'administração dos serviços 
judiciários. 

b) eliminar a expressão "dentre 
seus próprios ·membros", por desn~
cessária. 

Como se poderá admitir seja. eleito 
pres:d_ente, ou . vice-presidente dum 

. Tribunal, pessoa. que a êle não per-
tença? · 

A primeira qualidade · para ser pre
sidente é, não há dúvida, ter o eleito 
assento no respectivo Tribunal: isto é, 
ser Ministro ou Des_embargador efe· 
tivos. . . _ . _ 

Quem não fôr juiz . dé um Tribunal 
não poderá ipso jacto, ser seu pre· 
siüente .. -

Quem não fôr Deputado não pode 
exercer a presidência da Câmara . 
. Quem não fôr sóc:o de uma a.gremia· 
ção qualquer, seja_ de que caráter fôr, 
não poderá ooupar a respectiva pre
sidência. 

Não se argumente com o ca::;o da. 
presidência do · Senado Fe-deral, que 
con.StitUi uma exceção, e, por ISSO 

mesmo, é reg,ulado taxativamente pela 
Constituição. 

c) suprimir as expressões· "ãsmais 
órgãos de direção'', que não têm razão 
de ser;· absolutamente, porquanto o 
único órgão de direção de um Tri· 
bunal é o seu respectivo pres;dent~ 

substituído, em suas faltas- e impedi· 
mentes, pelo· vice-presidente, eleito 
com êle, simultâneamente. 
Estamo~ certo:. que o ~cisc. ora em 

aprêço não se quer referir ao secre·· 
tário dó Tribunal e aos demais fun
cionários diretores de serviços pràpria. 
mente administrativos, porquanto. 
êsse próprio art. 73 prevê o :modo 
da investidura do funcionalismo "dos· 
Tribunais, que, como- regra geral, é o 
ãa nomeação, a ser regulada pelos res
pectivos regimentos internos e não o 
da- eleição. 

Rio, em Assembléia Constituinte, 4 
de junho de 1946. - Dantas Júnior. 
~ Manoel Novaes. -· JoãO Mendes. -
Teódulo Albuquerque. ··- · Agostinhe 
Monteiro. -

N.0 104 
. ' 

Substitua-se -pelo sêguinte o dis-
posto no n. o m, do ar o 116: 

Nas . instâncias inferiores à pro
moção dos juizes !ar-se-á sempre da 
seguinte :maneira.: tuas vagas serão 
preenchidas por merecimento e uma. 
'por· antiguidade; · 

J'IUf:l/fcQI}Ilo 

A -.antiguidade é o p!or critério 
p:ira o pi"êen<:biinento de cargos na 
Iriigistril.tui-à. O · melhor critêrio ê 
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preenchim~nto pelo merecimento. 
Em todo o caso, para ..tão deixar ao 
desamparo, em comarcas secundá-

, rias, juizes que ingressaram há mui
ti> tempo na magistratura, admlt~-se 
que a antiguidade prevaleça sempre 
que já tenham sido preenchidás duas 
vagas por mereci.Inento> a tei:"ceil'a. 
será reservaõ.a ao juiz ma.i.s antigo. 
Com essa providência estimula-se ao 
estudo e ao· trabalho .muito magis- . 
trado que tenha· a nob ... e ambição de 
galgar os postos mais altos da car
reira no mais breve tempo possível: 

Sala das Sessões, 5 de !unho de 
1946. - Plínio Barreto. - Aureliano 
Leite. 

N. 0 105 

Ao axt. 116, n.• XII 

Acrescente-se a seguinte all:D.ea: 
"&ses · juizes adquirirão a vitalicie-

dade após dez an~ de exércício con
tinuo no cargo." 

Justificação 

-Idêntica à justificaç<;,o da emenda. 
oferecida a:> art. 68, n.• m, § 3. 0

• 

Rio, em Assembléia :. onstituinte, 4 
de junho de t946. ~ Dantas Júnior. 
- Manuel Novais. - JotJ,o Mendes. 
- Teódulo Albuq~que. - . .A.gosti-
n1io Mont~ro. 

N. 0 106 

SubStitua-se o art. 116, n. 0 XV, 
pelo seguinte: 

"Instituir-se-ão· órgãos de correição 
e jurisdiÇã.n disciplinár para. todos os 
graus da hiera.rquia judie::~a. esta
dual, onde ainda não os houver. 

· Justificaçãa 

Os órgãós de correição' e de juris
dição disciplina!' para a. magistratura. 
não são discutíveis. São imprescin
díveis. Não nos parece aceitado, po
rém, como :..dispõe .:. . projeto, que. na. 
org~ação · dêsses . órgãos se obe
deça ao. clispost.o .no parágrafo único 
do art. 111, :Isto é, que de .. tais ór-

. gão.s devam participar obriga.tõria~ 

mente um advogado ~ um membro 
do Ministério Público. Submeter os 
jJiizes à jurisdição disciplinar de ad
vogados e· membros do Ministério Pú
blico é coisa inadmissível. O advo
gado- que figurasse num Tri-bunal da 
Disciplina. Judiciária ~oma.r-se-ia o 
rei do Fôro. Ficaria com tOda a. ma
gistratura a. seus pes. A correição 
e a disciplina devem ser exercidas 
pelos membros do Tribunal de. Ape
lação. Somente' por êles. Assim o 
exigem a. independêncit- e 'o decôro 
da magistratum. O mais que se po
deria conce<ier é que .aa composição 
dêsses. órgãos de fiscalização e disci
plina se incluisse obrigatoriamente, 
pelo ni.enos, um doo membros do Tri
bunal que saíram da advocacia ·ou 
d<l Ministério Público.. Mas nem isso 
é necessáno. -to do próprio interêsse 
deis magistrados de · carreira manter 
a mais ·rigorosa disciplina· entre os 
seus p!ires, pois que sômente dessa. 
maneira a. magistratura conservará. 

_intacto o prestigio de qu'" deve gozar. 
Sala das Sessões, 5 de ·junho de 

1946. - Plínio Barreto. Aureliano 
Leite. 

N.0 107:; 

Titulo IV -: Capitulo I - Art. 127. 
Substitua-se o item m, do art. 127 

pelos dispositivos seguintes: 

Art. - Além das fontes de receita. 
tributária discriminadas nos artigos 
anteriores é licito à União, aos: Esta..; 
dos, ao Distrito Federal e aos Muni
cípios criar outros impostOs, dentro 
de . sua. jurisdição tributária e sem 
contravenção do disposto nos · a'!."ti-
gos... · 

§ 1.0 - São da Jurisdição dos Mu
nicípios e do. Distrito Federal os im-
. postos que incidam s&bre cois.9.s ·e atos 
cem pre<iominãncia de caráter local, 
<~U sõbre atos de direito· regidos por 
legislação municipal; são da jurisdi
Ção dos Estados os impostOs· que . inci
dam sôbre coisas e ·atos com predo- . 
minância. de caráter regional, 'ou sô
b:re atos de direito regidos P<Ji!" lei es
tadual; são de jurisdição da União 
os impostos que incidam sôbre coisas 
e , atos com predominância. de cara ter 
nacional, ou sôbre atos de direito re-
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-
gidos por lei f-ederal. - Alàe Sampaio 
-João CZeõplza$. 

Justificativa 
/ 

A matéria se prende à competência 
tributária, entre as .entidades públicas, 
relativamente aos impostos n<>vos ou 
aos não discriminados pela consti
tuição. 

• 
a) importação, adstrito às" mercado-

rias de procedência estrangeira; . · 
- b) renda, com exclusão da renda ce

dular de irnóveis; 
c) transferência de fundos para o 

~erior; · 
· à) sêlo, sôhre atos emanados de ~eu 

govêrno, negócios da sua economia e 
instrumentos de contratos ou atos re-
gulados por lei federal. · A forma dada pelo Projeto é .defei

tuosa e repete as linhas gerais ·da 
Constituição de 34. A evolução dos , E acrescente-se ao artigo nono; com· 
impostos 2.e0mpanha a evolução eco- os :parágrafos que se lhe seguem: 
nõmica e não é acertado dar desde .Árt. Pertencem conjuntamente à 
lego a forma de arrecadador único União e aos Estados-, sob legislação 
pa.ra tõda cobrança de impostos fu- federal e com arrecadaÇão efetuada 
turos e indicar a entidade pública a pela União: 
quem compete a arrecadação. a) 0 impôsto de consumo; 

Basta recordar que no tempo da . • . 
elaboração da Constituição de 91 não ' b) o un~osto de vendas merc_antis. 
existiam õ impósto de renda n~m o~~-- . § l.o Do nnporte da arreca.da~ao dos 
impôsto de vendas mercantis, que rmposto~ de consumo . e de vendas 
conStituem hoje as mais importantes me:rcántls_, ca:be met~e ao ~tado e:n 
f t t ·b ·+á · . CUJO territóno a arrecadaça.o .se :fez, 
~n es n.~" nas, respect1vamente correndo por conta da União as des.:. 

p ... ra a Umao e _para os_ Estados: pesas de arrecadação e demais des-
Acresce que a1nda existem, d1sse- pesas fiscais · : · 

minados pelos Municípios, dive.-sos · 
Impostos de indole local, não consi- § 2.C' - O impôsto de vendas mer-
derados ·na Constituição, qu~:; mere- cantis será uniforme; sem · distmção 
cem· permanecer e seria impróprio de procedência, destino ou espéciecdos 
que passassem à cobrança do Estado, produtos, sendo dêle isenta a primeira 
com parlilha entre tôdas as entida- operação do. produtor agrícola. ou pe
des, como se daria com a vigência cuário e a do pequeno produtor indus-
do texto do Projeto. · tiial coDlo tal definido em lei. 

Aê:i'nenda busca estabelecer a com- ' § 3.0 - A lei· ordiniria dará pre-
petência pela indole do imnôsto em ferência a que a cobrança do impõsto 
situação local, regional e · naciónal, de consumo se faça no Estado onde 
assim se reconhecendo conforme 0 a mercadoria se consome e procurará. . 

tributo grave ação produtora de, ca- transformá-lo numa taxa fixa que se 
rater mais' ou menos restrito, ou adicionará. ao impôsto de vendas mer-
St;ja' pago l)Or poder aquisitivo da cantis. 
população local, das populações do 
Estado, ou de modo geral pela popu
lação braslleil::a. A jurisprudência,· no 
decorrer do_ tempo se fixará a res
peito e se terá atendido da forma 
mais perfeita ao que -os fatos recla
mam. - Alde SampaiÓ. - João CZeo
plzas. 

N.0 . 108 

Titulo IV - Capitulo I 

. Art. 128. Dê-se a seguinte disposição. 
ao artigo: '· 
· Art. ~ eis competência exclusiva. 

as. União decretar os impostos de: 

Justificativa 

A emenda pretende corrigir a dispo
sição geral da partilha dos impostos · 
existentes e propõe a arrecadação uni
ficada dos im,postos de.vendas mercan
tis e de consumo; que são evidentemen
te inlpostos cumulativos. Aléin de 
mais, os dois impostos exigem os pro
cessos mais vexat(>rios de cobrança. 
acompanhados por f~ção insis
tente e sucessiva, ambos praticados nos 
mesmos moldes. como repetiçfi.o um do 
outro. Como as medidas de arrecadação 
e de !i.scalização são idênticas, como 
os impostos são da -mesma natureza. 
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Como o. impôsto de vendas mercantis 
é por índole de caráter federal e não 
A doutrina financeira. preceitua. nos 
<:asos expostos como de perfeita. apli-

. cação um arrecadador únice> e não há 
de que se a.rrecear o legislador ce>ns
tituinte quanto aos resultados práticos. 

.A.lde Sampaio •. - João Cleophas. 

N.0 109 

Titulo IV- Capítulo I- Art. 128. 

Faça-se a enumêração. dos impostos 
existentes designando-lhes os nomeo:; ·<:! 

não dando a fonte de incidência. 
Digar-.se, pe>r exemplo, impôsto de con
sumo e impôsto de renda e não im , 

· pôsto sôbre o consumo e impôsto sô
bre-a renda. - Alàe SampaJ.o. -João, 
Cleoph.as. . . 

JUSTIFICATIVA 

_ O prõcesso brasileiro de divisão d!i. 
.rénda. tributária começa, ·como pro.:u 
ramos demonstrar no trabalho. puoli · 

· c9.do no Diário da .Assembléia de 13 
de abril do corrente. ano, pela repar- . 
tição nominativa dos impostos e.xis
tentes. o fato não importa, porém, 
sómente pelo . aspecto histórico; nasce 
como uma exigência . do próprio pro
cesso. Os impostos repartidos e discri
min.arlos necessitam ter perfeita CS.• 
racterização e só a designação nomi· 
nativa os identifica. A discr!rn1nação 
como está. no projeto constitucional, 
. entendida. ao pé da letra,• redundaria • 
em verdadeiro despropósito. 

O impOsto sObre a consumo si~1 · 
ca.ria, em exegese doutriná.rii, . que es.;. 
tar!am isentos do onus o prOdutor e o 
comerciante e responderia por '!le o 
adquerente da. mercadoria. A desigru::.
çãc de consumo de mercadorias, se se 
quisesse atender ·à classificação clá.ssi- . 
ca dos bens, chamados de produtos 
quando na. fase da produção, de mer
cadorias, quando em mão dos comer
Clantes e de gêneros quando de poo:;c:: 
aos consumidores, restringeria o âm
bito dá. aplicação do impôsto. à fase 
comercial.· Mas não é tudo; se se quer 
dar unia ·significação, ao determinado 
pela expressão consümo de mercado
nas, é licito perguntar se aquilo que 

o _indivíduo não · utiliza para seu uso 
como peças de máquinas e drogas ·da 

. indústria, constitui também mercado
ria de consumo. 

· ~ denominação pela tradição é que 
caracteriza .o impôsto e fora ds,i tudo 
mais são dúvidas e ·suposições que o 
bom senso na prática pode eliminar. 
mas jamais apagará o sinal da im
perfeição. _:_ Alàe Sampaio. 

N. 0 uo . 
Titulo XV - Capítulo I 

128. 
Artigo 

Elimiile-se o item m que diz: u A 
produção, o comércio, a distribuição e 
o consumo e · bem assim a importa
ção · e exportação de lubrificantes e 
de combustíveis líquidos ou gasosos · 
de qualquer origem ou natureza, es
tendendo-se êsse regi.me, no que lhe 
fôr · aplicável, ao carvão mineral na
cional. Alde Sampaio. João 
Cleophas. 

Justificativa 

A discriminação dos impostos pela 
fonte de incidência e não pela sua 
·designação nominativa deu lugar a 
uma disposição exdrúxula como esta. 
Primeiro, o que é racional pam pro- . 
teger do ônus fiscal uma determinada 
espécie de bens, é isentá-los de ta
xação e não enumerar tõdas as fon
tes .possíveis de incidênciS. para um 
só poder tributante •. 

Segundo, seria absurdo que o fisco 
federal viesse, por exemplo, a cobrar 
impôsto de venda. mercantil sôbre os 
combustíveis e lubrificantes, exigin
do toda a aparelhagem fiscal cme tal 
espécie de tributo determip.a., para 
pôr-se em lei que a fonte tributá.ri'l. 
de circulação dêsses produtos cabe.-·!\ 
Uniãc. Sobe de incongruência. o dis
pOsto, quando adiante pelo § 2.o ao 

- mesmo art. 128, se determina que . a 
tributação sObre êsses • mesmos· deter
minados bens, terá. a forma de im
pôsto Unico. . 

· Isto quanto à forma que fo! dada 
ao preceito. Mas o próprio dJ.sijositivo 
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é inaceitável. Não se pode compreen
der, -que· todo o vasto campo de tri
butação dos combustíveis e lubrifi,;. 
cantes seja impedido ao poder tribu
tante dos Estados e Municípios, cri
ando-se um- privilégio de isenções· de 
dificilima e condenável aplicação prá
tica,. que absolutamente rião. se com
IIensa -no mal dos seus efeitos pelo 
expediente da repartição proporcional 
proposto pelo § 2.0 já. citado. Até pa
rece trans:tJarecer que aos . elaborado
res do têxto só oc.orrem o fato dos 
combustíveis e . lubrificantes. de auto
móveis, esquecendo os Óleos - vegetais · 
e. o álcool, de vasta aplicação en:i ou
tros misteres; os quais pelo têxto e 
de acõrdo com os Íllis a que se des
tinassem estariam isentos- ou não de · 

· pagar o impôsto de · vendas mercan
tis e as suâs fábricas e casas de co
mércio parcialmente isentos dos im
postos de indústria e profissão. 

O e:l>.'!)ediente do arrecadador illlt
co não é recomendável para o caso, 
tál como sucede cem os impostos de 
consumo· e vend~s mercantis como 
propusemos, que o impõsto sõbre lu-

. brificantes e combustíveis . líquidos te
nha destino diverso dos demais im
postos. - Alde Sampaio. · 

N.0 111 

Aditiva 

Titulo IV-- capitulo I- Art. 128: 
Acrescente-se como parágrafo, onde 

convier: · 

H. O impôsto de renda, pago pela
pessoa física e cobrado sob taxas pro
gressivas não isentará ninguém por 
.motivo ·da proced~ncia da renda. 

Justificativa 

o im.pôsto de renda cobrado da pes
soa fisica é o mais equitativo dos im
postos, nada jUstifica que alguém se 
isente de contribuir com a sua·· cota 
tributária. - Alde Sampaio. -João 
Cleophas. 

N.0 112 

Titulo IV - Capitulo I. - Art. 128.: 
Escrevâ.:se da seguinte forma o 

item IV: t 

O impôsto de renda, excetuada 
. a renda cedular· de imóveis. - Alàe 

SlLmpaf/J • ...:::. João .Cleopht:I$. 

Justi/icaii:oa. 
A dição impôsto sôbre Tenda. é iill

própl;ia, pois doutrinàriamente a. base 
da grande maioria de todos os im
postos é. a renda, ainda q·11.e co:nsi- . 
dera da de maneira indireta. A enu;.. 
meração refere-se 'eVidentemente ao. 
impôsto de renda, tal como é conhe
cido na Fazenda Pública. 

Precisamente por ser a. renda a. 
base dos impostos, é que a Constitui
ção de 34, com muita sabedoria, isen
tqu a propriedade imóvel do chamado. 
impôsto cedular de renda. Com esta 
isenção estariam livres de tril;lutaçáQ. 
a propriedade teri-itortal da cidade e 
dos campos. A primeira., por • efeito 
do . im_põsto predial urbano e a se
gunda por efeito do dencminad~ im
pôsto territorial. · 
. O impôsto predial urbano é a gran

de fonte tributária das cidades e -seria. ·
inadnrlssível que o fisco feüeral viesse 
déle participar. O impósto territo
rial é _ o tributo -eqUivalente ao de 
renda cedular sõbre as explorações 

· agrícolas e pecuárias. Basta confron- · 
. tar o processo de arrecadação do fis,;. 

co federal no que se refere a essas 
explorações, no im:pôsto progreSsivo de 
renda e o processo de arrecadação de> 
impôsto territorial. ·são inteiramente 
idênticos ccimo se percebe pela trans- . 
crição do ali;. 57, 'e seu § 1.0 -da lei 
do im1lÕsto de renda: 

"Art. 57. Para determinar o ren
dimento liq-uido- da exploração e.grí:. 
'cola ou pastoril e das indústrias ex-

. trativas vegetal e animal, de que tratá 
o parágrafo único do art. 9.0 , apli
car-se-á o coeficiente de 5% sôbre " 
valor da propriedade~ 

§ 1.0 • Considera-se valor ds. pro
priedade o representado pelas terras 
cUltiVadas, pastagens, construções, 

. benfeitorias, maquinismos, máquinas 
a.grlcolas, culturas permanentes, gado
de trabalho e dé renda." 

A UÍliã.o já dispõe do impõsto
progressivo. de rE'.nda sõb:re essas 
explorações, o que é justo .c 
a.celtáve1 pela'- doutrina, :ms.s d:1r-
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lhe o ·direito de cumulativamente 
-cobrar o impôs"t9 cedular de renda, é 

. 'B-dmitir na Constituição, tributo 
-cumulativo, preciSamente sôbre quem 
·está nas piores condições para im
portá-lo. 

E' preciso não esquecer que o agri-
. cultor, como consumidor, está no ex
tremo da. circulação das · mercadorias 
.oferecidas à venda. Aquilo que com·· 
pra. vem dos centros de consumo, so- . 
brecarregando-se de. novas qespesas, 
como se a circulação econômica fizesse 
um V, cujo vértice sez:i,a o centro de 
consumo. Ao mesmo tempo ·aquilo 
que 'vende, está no minimo preço da 
oferta, pois, na grande generalidade, 
os seus recmsos não lhe permitem 
1ieslocar a.mercadoria por conta pró
pria e vendê-la nos centros de con
sumo. Por estudo dos fatos, Gide e 
Ed. GuillaUII].e, reputados economistas, 
encaram o capitulo de um de seus 

· livres, com as sugestivas expressões: 
· "0 drama dos agricultores. Neces
sidadé da proteção · fiscal e a adua
neira." 

A Constituição não pode alheiar-se 
dessas condições reais, que muito e 
exuberantemente se agravam no caso 
brasileiro,' para ampliar o campo· de 
tributaç~o federal. - Alàe Sampaio.-

N.0 113 

Titulo IV -· Capitulo I - Art. 128. 
'§ 2.0: . 

. .Art. 128, § 2.0 • 

'·Juntamente com o item m do ar
tigo 128, eli.Inine-se o § 2.0 dêste ar-

. tigo que diz: · 
. "A tributação de que trata o n.o III 

terá. a forina. de impõsto único, inci
dindo sôbre cada espécie de produto. 
Da renda. dêle resultante caberá. aos 
Estados, ao Distrito FeG.oeral e aos 
:M~PiOs uma quota parte propor
-cional ao consumo nos respectivos ter
ritórios." 

JustiJi,cátivq, 

Oom os dois dispoSitivoS -aludidoS 
'adotaram-se .conjuntamente se .duas 
'·instituições de arxecadador 1inico e de 
·impõsto ·único para il6 combllStNe1S 
·líquidos ou _gasosos, .para. os lllbr:lfi:-

cantes e :Para o carvão nacional Mas 
a instituição do arrecadador único· fÕi 
de inicie deturpa,Cia porque foi in
cumbida. à União que receber o encar
go da. arrecadação~ sem I)e.rte ·nos pro
veitos, .se bem .se entende o que vem 
disposto no § 2P. 

Ambas as :instituições são inaplicá
veis no caso e na.da as justifica, se
não talvez o entusiasmo pelo proces
so de partilhar as .rendas das cole
torias que surge como matél"i.a nova 
no projeto de constitUição e que se 
p~escreve em três dispositivos, jogan
do-os à :experiência posterior: 

Nada inculca em impôsto único Sô
bre os produtos aludió.Qs, qúe têm a 
mesma facilidade de cobrança que os 
demais produtos. A isenção de tri
butação indireta. sõbre atos e 1nstru
mentos a êles refer-entes dá. não só 
margem a fraude, ·como vai criar ciis-. 
sençóes a respeito da ação do fisco 
quando os produtos tiverem destiho 
<'.iverso da aplicação prevista na lei. · 

· · O arrecadador único, por sua vez 
tem cabimento quando se pretende 
eliminar a bi.:tnbutação ou quando se 
trata ·de unificar a cobr9.nça de im

. postos que gravam o mesmo ato 
econômico. Nos dois dispOSitiVOS nada . 
disto está. em causa e a solução re
presenta um simples expediente, sem 
que nada justifique a sua razão de 
ser. - Alàe Sampaio. - Joíio Cleo
phas. 

.N.0 114 

Titulo IV - Capitulo I - Art. 128: 
' 

·Art. 128. Item VI - Volte-se ao 
dispositivo da Constituição de 34, cor
rigindo-o no . que foi proposto por 
outra emenda do Autor, nos seguintes 
·têrmos: _;_ .impôsto de sêlo,. sôbre atos 
-emanados .. de seu govêmo, negóci!lS 
de sua economia e instrumentos de 
contrato ou atos regulados por lei 
federal. - · Alàe So:nipaio. - J.oão 
Cleophas. 

Justificativa 

Ainda. pela mesma .causa de se pre
tender fazer a discriminação dos im
postos emtentes pela 'fonte ·de inci
:dênda .:e não -pela designação ~nomina
·ti.v.a dos :impostos, ,o 4;e$ .teve que 
.se amoldar a uma :dis.P.QSição ~e-
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qliada, na qual mais sobresaem as 
. exceções que enúmera -do que a ma
téria que prescreve. Que a enumera
ção, ainda assim, não .. foi suficiente, 
prova-o a necessidade em que se houve 
a Com.issão·àe completá-las com o dis
positivo do § 5.0 , 1njust1ficavelmente 
pôsto fora do· texto principal. · 

J E mais ainda, as exceções enumera
das incluem atos e operações de sen
tido genérico, excessivamente vago, so
bresaindo as duas expressões: compra 
e venda e troca. Ora, os recibos os 
documentos de liquidação, os con~tos 
de câmbio, em sentido geral, são ins
truplentos comprobatórios da operação 
de troca ou da compra e venda e· são, 
portanto, instrumentos ·que se podem 
incluir na exceção 'do campo de inci
dência, o que evidentemente é absurdo, 
como propósito da lei. 

A designação de impõsto de sêlo é 
universal e a jurisprudência não só 
do Brasil, como dos demais paises, tem 
assentado o seu campo de incidência a 
inclusão do. impõsto pelo nome ma~-> 
teria de pé essa jurisprudência sein . . 
necesSidade de complicar o que é mais 
simples. - Alde Sampaio. 

N.0 115 

Titulo IV - Capítulo I 
130: 

Artigo 

Art. - 130, i-tem m - Onde &e 
diz prop:rieàade imobiliária, dig(a-se 
propriedade imóvel. · · 

JU$ti/icativa 
O Cóclig<> .Civil adota e define a. 

designação _de bens imóveis e silen
cia sõbre ,a, designação de bens imo
biliários. Parece acertado que se 
unifique a. denominação das duas 
leis.. Alãe Sampaio. João 
Cledp'has .. 

N.0 116 . 

. Titulo IV - Capirtulio I - Artigo 
13(): 

.Art. 13() - Item V: 
. Elimjj!J-e-,se a parte f.inal que diz: 

· "ou, sendo excedi'tlo o limite 
de meio por eento, ta.xa.s-de qual
quer naltureza". Alãe Sam
paio. - João CleQphas. 

/ 

Justifica.t;Wa 

·A Constituição lÍlaTca.ndo o linlite 
de 5 % aã 'IXLlcrem para .o impôsto, 
não. se pode adD:iitir que condes
cenda. com mais meio por· cento, a 
troco de suspensão de taxas. Estas 
é qu,e não são susceptíveis de isen
ção a. . não ser quando eneobrem 
fra.ooes fiscal de impôsto, cama ta
xas d-e educação, taxa pemrtenciária.. 
etc.; mas a estas evidentemente nãó' 
se pode referir a Constituição. Se
na. assim desaconsel:há.vel que a 
Oonstituição assentisse num só .teXto 
em duas transgressões: a transgres:.. 
são de um limite que ela ·impõe, a 
~e uma norma imperativa de jus
tiça. relativamente a.o pagamento de 
serviços prestados. .....: Alãe Sampaio. 

N. 0 117 

Titulo IV- Capitulo-I- Art. 130: 
Ao in vez de dizer-se· impostos sôbTe 

diga-se impostos de . e no item VI 
acrescente-se de sêlo, sôbre atos etc 
-:- Alde, Sampaio • ...:. João Cleop'has. 

Justificação 

Nos trabalhos publicados no "Diá.
r:to da Assembléia" de 13 de abril, fi
zemos vêr . que a partilha da renda tri
. butâria, no processo brasileiro, se faz . 

. pela · enumeração dos · impostos exis
tentes. 

A enllllieração exige, portanto, . for
ma nominativa dos impostos e não 
d-eterminação das fontes ·de incidên-
cia. · 

O fato histórico originário da par
tilha das rendas tributârias no Brasil 
é o decorrente da lei orçamentária. de 
24 de outubro de 1832, pela. qual se 
dividiram as rendas públicas em re
ceita. geral e receita. provincial; e pelo 
mesmo ato se enumeraram nominati
vamente os impostos. que cabiam · à 
receita geral. 

A diScriminaçãoo tendo· por base a 
fonte de ·incidência daria motivo a 
f:-i!qüentes controvérsias, se fôsse real· 
mente obedecida ao pé da letra. No 
caso basta atentar o impõsto · sõbre 
vendas e consignações, se tomarmos a 
expressão COmo- fonte ele incidência. 
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Tudo quanto se referisse à operação 
de . venda, inclusive a certidão de pa
gamento pelo recibo, estaria compre
endido no campo tributário dos Esta
do~. quando em verdade o que se .quer 
atribuir a essas Unidades da F~derl\
ção é o impõsto em vigor, já com a 
sua jurisprudência firmada e com a 
designação conhecida de impôsto de 
vendas e consignações. - Alae Sam
'OaiO. :...;_ João Cleophas. 

N.0 118 
Substitua.:.se o § 4;0 do art: 130 do 

projeto de Constituição pelo seguin
te: 

Art. 130: ,. 
· § 4.0 • Os Estados.. a partir do exer
c!cio financeiro de 1950, ent:regarão 
aos Municlpios, à proporção que fõr 
sendo feita a 3.1Te<1adação, cinqüen
ta por cento da renda resultante do 
tinpõsto sôbre transmissão de proprie
dade causa mortis, observado· no que· 
:fôr aplicável, o disposto no § 2.0. 

J'ILStiftcação . 
O impôsto. de transmissão causa 

mortis ou de· sucessão é um impôsto 
justo que . além de concorrer para o 
erário núblico tem uma finalidade so
cial. ci Estado pode dele se -utilizar 
para tornar mais equidosa a distribui
ção da propriedade. Sob o aspecto fis
cal êle apresenta as caracteristicas de 
um bom inipõsto, pois não repercute 
de :fácil cobrança e requer pouca des.;. 
pesa. para a ,sua arrecadação. Em 
nosso pais ,de acôrdo com as Constitui- · 
ç~ de 1934 e 1937 êste impõsto era da 
competência privativa dos Estados. O 
projeto estabelece que os Estados en
tregarão aos Municípios à proporção 
que a arrecadação fôr sendo feita, cin
qüenta por cento da renda resultante 
de. tal impôst<>. Isto representa para 
os Estados um prejuizo imediato su
perior a Cr$ 41.696.893,00. O projeto 
sangra de maneira brusCa as receitas 
tributárias dos Estados sem lhe con
ceder um período razoã.vel de· adapta
ção. A emenda visa obviar êste inco
veniente e contornar o. perigo de uma 
mutação brusca. Não é que sejamos 

-
poder público. Para obviar a êste inco
veniente o regime federativo, assenta
do ein bases científicas, procura racio
nalizar a administração promovendo 

. unia equ,idosa divisão de encargos en
tre as três entidades de direito públi
co: União, Estados e Municípios. Os 
problemas que apresentam peculiari
dades regionais ou locais são resolvi
dos com maior eficiência e acêrto p_e
las aõministrações estaduais e munici~ 
pais. Para que os municipios possam, 
porém, desempenhar os seus encargos 
de acôrdo com as realidades sociais e 
as necessidades locais, urge que a 
Constituição lhes outorgue fontes .de 
receita abundantes. Aliás o crescimen
to das despesas e receitas locais nã.o é 
um :fenômeno peculiar ao Brasil. Já 
Seligman estudando com larga. visão. 
êste fenômeno escreveu: 

· ~Les dépense croissent et les 
anciennes formes de recettes ne 
suf.fisent plus. De lá l}rovient la 
pression ex.ercée par les besoins 
publics sur les ressources pu.bli- · 
q-qes. Et, coDUlle les besoins 'pu
blics augmentent plus vite ds.ns le 
domaine de l'adrninistration locale que dans le domaine du gover
nem.ent· national. ce son surtout les 
q:uestions relatives aux revenus 
des Etats et des localités qui devi
ennent de· ,plus en · plus embaras
santes~·. • 

Quem conhece de perto as di!Wulda- . 
des das administrações municipais no 
Brasil i;em a impressão de que o mes
tre estava escrevendo para. a nossa 
pátria. :S: que a constatação de fenô
meno abrange o mundo civilizado. As 
despesas locais inglêsas ultrapassavam 
segundo o testemunho do financista. 
Nitti, o montante do orçamento do 
Es.tado na França, nos primórdios dêS>
tP. século. Para têrmos uma idéis. dêste 
a-umento ·basta citar os seguintes nú
meros: em 1880 foi de 69 milhões de 
libras esterlinas; em .1912-1913 foi qe 
158 milhões e em 1934-35 ·foi de 535 
milhões. Valem aqui repetidas por 
elucidarem a questão as segUintes pa
lavras: 

. contra o refôrço das rendas munici
pais. Não e não. O que desejamos é 
que os pequenos Estados, não venbam 
a sofret' um colapso ;financeiro· de 
conseqüências imprevisíveis. Com o 
evolver dos. Estados modernos, com -
funções sumamente ampliadas, surgiu 
o congestiollalllento de atribuições dó 

· De 1913 a 1935, num curto es
paço de 22 anos, verificou-se pois 
um considerável aumento de 377 
milhões de libras esterlinas, obser
.vando · Shirras que o . fenômeno 
não foi peculiar à Grã-Bretanha., 
tendo ainda ·ocorrido na IX18ioria. 

, . de todos . os outros países de im
pon'ância. industrial". 

(C A •. de Carvalho Pinto - Dis
criminação de Rendas· pág. 106} . Noa 



-332-

Estados Unidos da, América, ~enda.s · 
locais em periodos normais apresen
-tam sempre uma çercentagem bem 
super:or Q5 estádtlâ!s e federaàs. Em 
1890 as rendas federais apresentaram 
a perc~nta.gem de 42,7 e as estaduaiS 
11% e as locais 46,3%. Em 1919, em 
conseqüência oas despesas de guerra 
a percentagem das r.eceita.s tributárias 
fed~rais elevou-se .a .80,3%, as estaduaiS · 
·bab•aram para 7,6% e as locais para 
31,1%. Já em 1$32 êstes números va..: 
riaram: res~belecendo a supremacia 
das réndas locais que foram .expressas 
em 5~,9%, as estaduais ~ 20,1 %--e as . 
fede.-ais em 22,0%. Esta sólida situa-
. ção das finanças locais americanas 
corutituiu um dos fatores mais pode
rosos da diferença de progresso entre 
o nosso pais e a grande república. A 
nossa errônea orientação vem ão Im
pério e foi mantida pela Constituição 
de 1891, que deixou a sorte da Vida. 
municipal· brasileira aos políticos esta
duais, que deixaram os mUllicípios em. 
estado de verdadeira miséria financei
ra. Esta omissão, ·contudo, revestiu-se 
de boa fé, pois o maior dos constitúin
tes de 91 - . Rui Barbosa, assim se 
expressou sôbre a necessidSde da au
tonomia das administrações locais: 

Dar organização idêntica a uma 
cidade do Rio Grande do Norte e 
a uma cidil.de do Rio Grande do 
Sul, a u:ina capital como Belém e 

. a uma como Terezina.; uniformi
zar sob as mesmas instituições 
municipais Ouro Prêto, São Paulo 
e Recüe; identificar :no mesmo re..· 
gime interior centros . de comér
cio maritimo como o Rio de Ja-

. ·neiro e Santos, com aglomerações 
d-e rjqueza agricolas como Campi~ 
nas, Juiz de Fora, Vassouras; es
tender o mesmo molde de Govêr~ 
no local a tôdas as regiões agríco
las,· desde a seção costeira tro:pi~ 
cal, do Amazonas .a São PaUlo, até 
a seção temperaqa lner.idional, de 
São Paulo' ao Rio Grande, desde 
as pl.anfcies selvosas da. A:m:azônia . 
até àS planuras do grande massi-

. ço que abrange Minas, Goiás e 
Mato Grosso, é desconhecer · o 
princípio fundamental na. çiescen-
:t:r:a.liza,ção administrativa." · · 

A verdade é que "sem_pre foi precá-
. Tia. a ailtonomia···politica administra
tiva dos municípios por .falta de base 
financeira. Urge que os (:Onstituintes 
de 1946 prestem êste grande· serviço de 
dar aos municípioS . brasileiros ,fontes 
de renda que bà.Steixi- pàra cumprir os 
.seus enca.l:gOO . ~onstl'tuciona.is. Que 
·isto, .porém, seja feitô ~om .prlld!nefa, 

sem desmore.nar as finanças dos Es
ta-dos. ~ste é o objetivo desta .emenda. 

. Sala das Sessões da Assembléia Na
cio:oal Constituinte, em 5 de junho de 
1946. - Leite Neto. · -

N.ó 119 

Ao Parágrafo_ único do art. 133. 
Redija-se do seguinte modo a pri· 

meira parte:· 
"Cobrar-se-á. contribUição de melho

ria sempre que se verifi-car valoriza
ção de imóvel, em. COnseqüên-cia de 
serViços de irrigação ou saneamento, 
estra·das de · penetração ou ·· outras 
obras públicas .de Vulto"~ · 

A contribuição de melhoria procura 
atender, evid-entemente, a Uin princí
_pio de justiça social. Poderá dar mar· 
gem, no entanto, a clamorosas injus
tiças fiscais. Fosse um tributo de !á
. ci1 cobiança e, por- certo, jã estaria 
incorpora.do · às legislações fiscais de 
todos os países. Na. própria America. 
do Norte, que a adotou, há muitos 
anos, são unâmmes os tratadista!> em 
mostrar ·as ;dificulda,des de ordem .prá
tica para a sua aplicação. 

Qual o _.critério seguro, com efeito, 
para se veriticar a real valorização do 
1móvel ? Em que época deve ser fei
ta essa verüicaçã.o ? Qual o critério 
seguro, sobretudo, para 1.Uila. incidên
cia proporcional,· justa, sõbre os imó
veis beneficiados, o qu6 vale di7-el-: 
sôbre-,. imóveis de valor diferente e 
também diversamente valoriza,dos ? 

Pôr isSo mesmo que se trata de um 
tributo de cobranoà indiscutivelmente 
complexa, é que não deve tiiúrar na 
CQns~tuição· com a amplitude que se 
lhe quer dar. Pélo Projeto, qualquer 
calçamento ou meio fio, tôda e qual-~ 
quer obra, por mais moclesta ou :me
diocre, fará jus à contribuição de me
lhoria que deve, afinal, ser .reservada, 
como propõe a. emep.da,, para s.s reali
zações de incontes.tável1ina.lidade .eco
nôlllioo; - .serviços de irr.ig'ação ou ~
nea.mento estr,adaS de ~penetração, ,ou 
outras obras públicas de ·vulto, ~ 

. conseqüência das qUa.is -~ torrie .evi
~ente ~ -vallfrlza$> -A_qs ~~Y~ ~e
~Os .. é · 'perf~taJAen~ -J~, .por 
,taiito~ o -~uto,()()brado. , 
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Sala das Sessões, em 3 de junho de 
1946. - Etelvino Lim. - Oswaldo 
Lima. - Gercino de Pontes. - Ulis
.ses Lins. ·- Jarbas Maranhão. - Mou
ra CaT7XLZhÓ. - LameiTa. Bittencourt. 
- João Botelho. - Heitor Collet. -
José Neiva. - Duarte 4.e Oliveira. 

N.0 120 

Ao Art. 138: 
· IR.edija·~se por esta. forma o artigo 
138: . 

Art. . . "A União e os Territórios · 
a.plica.rão, anual e obrigatõriamente 
dez por cento, e os Estadps, ·o Distrito 
Federal · e os Municipios, vinte por 
<:ente, da renda resultante dos impos
tos, na manutenção e ·desenvolvimen
to do ensino primário, técnico-profis
·sional e secundário ol{rigatórios, gra
tuitos os dois primeiros." 

Acrescente-se ao artigo' o parágrafo 
ÚlliCO seguinte. defendido pela COiis"' 
tituição de 1934: . · . 

· ~arágrafo único - "Para a reali
zação do ensino nas zonas rurais, a. 
União reservará, no mínimo, vinte por 
cento das cotas destinadas à · educa
.çã.o no respectivo . orçamento anual". 

Justificativa 
Nenhum problema mais .se impõe 

à consciência coletiva, que o do ensino, 
principalmente nos três gráus: pri
mário, técnico-profissional e secundá
rio, com· as garantias da obrigatorie
dade e gratuidade, de acõrdo com o 
pensamento da presente emenda que 
também incluiu na .esfera de respon
sabilidade da educação do povo os 
Territórios Federais que, pela reda
ção originária do artigo em estudo, 
ficaram à. margem, deslem.brados, so
brecarregando, conseqüentemente, a 
União. · ·· · 

· Paidecemos, em pleno século XX, do 
mal do analfabetismo, e figuramos, 
desgraçadamente, no número dos ·Pai
ses de ·maior indice de· analfabetos, 
por culpa, .::J.ão há negar, da falta de 
obrigatoriedade e gratuidade do ensi
no, pelo. ~nos naqueles três gráus, 
nos quaJS repousam a grandeza e o 
progresso das Nações. o primeiro, en
sino primário, - se cataloga como 
elementar, e os dois outros estão na 
categoria dos pré-elementar. 

Sem rebuscarmos estatistiscas e sem 
:abonarmos o nosso modo de encarar 
JJrobiema tão sério, com a citação de 
pedagogos, abrimos espaço à. opinião 
a-balizada de Pontes de Miranda., in-· 
serta in . "! JJerrwcracia, Liberdade e 
I!}Uil.làa.é!e . (Os três . caminhos) mag-

nifica prodÚÇão- sociológico-jurldica. 
que enriquece o noss~ patrimônio 
cultural. · 

"A existência de individuos em ida
de escolar que, por falta de meios 
<roupa, calçados, ·trall5portes, etc) , 
ou de escolas, não recebem instrução, 
serve à. diferenciação do espírito, co
mo a escravidão diferenciava, heredi
tariamente, atividade física. (Direito 
à Educação, pág _ 10) • 

"Ninguém, de intuitos sãos, discute 
mais a necessidade de se difundir ··a 
instrução, se bem que, em países do
minados por certas religiões orientais . 
ou orientalizantes, ainda haja os par
tidários de .se manter o anal:fa;betismo. 
A grande verdade é que o Pais vale 
as riquezas que tem, multiplicadas 
pelo valor das .pa,pulaçóes: aquelas, 
sem essas, são nada; essas, sem aque
las, são pouco mas são alguma coisa. 

"A obra máxim:a dos' Estados Uni- _ 
dos da- América e de outros Países, 
em que a Reforma predominou, foi a 
maior distribuição da instrução pri
mária. A obra máxima da Rússia -
talvez a maior do século XX - foi 
a prova dada de ser possível a educa
ção "de plano", .em grande massa, 
similar à. produção em massa, e de 
ser ;preciso aquela para se alcançar 
tôd.a essa. Sei.::J. a educação em massa, 
preparativa da eficiência no trabalho 
e no entendimento do que se havia 
de fazer, nem a industrialização, nem 
a· preparação de organizadores . para 
todos os setores da economia e da 
ciê~cia, nem a formação do Exército; 
nem a da diplomacia eficiente, :pode
riam ser re~das. 

"Seja como fôr o problema da edu
cação está ligado a dois princípios, 
um de psicologia e outro de economia 
do nosso tempo: os inventos de or
dem prátàca., o cinema., o rádio, estão 
a difundir a ansia de aprender a lêr· 
a . necessidade de mercados não pode 
ser satisfeita sem que se eleve o n.r:
vel de. consumo das populações, e essa 
eleyação . exige, entre outros fatores 
o da maior-instrução do homem, para 
que o valor do seu trabalho possa 
comprar mais. Por exemplo: É im- · 
possível que o Brasil compre m.a.is· aos 
Estados Unidos da. América se o bra
sileiro não aprende a lêr, não faz mais 
produtivo, com a educação profissional 
e. métodos cientificas de agricultu
ra e de indústria, o seu trabalhe;· o 
trabalho atual do brasileiro não d& 
para co!llprar aos Estados 1Jnidos da 
América o ·que os Estados Unidos pre 
cisam vender ao :Brasil. 

"A educação prepara a massa e di- · 
minni a Possibilidade de· multidões, de 
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gui&S. A efiucação dissolve o poder, 
porque substitui ·verdadê · e· vontades. 
A eâ.ucaÇão igual eleva; o homem re
gressivo que aparecesse, não encontra
ria ·"multidões" em que se apoiasse". 

Enquanto Pontes de :JVJ.iranda, ·fria 
e sinceramente, com o seu valor in
contestável de .sociólogo, retrata nos 
períodos a-cima os males do presente, 
ouçamos, e!}l religioso sílêncio, o que 
Tavares Bastos, outro sociólogo de não 
menor valia, dizia acêrca do descaso 
pela nossa instrução pública, no se-
curo pASsado: . 
"E~ verdade, o mais digno objeto 

das cogitações dos brasileiros é, depois 
da err: '~.ncipação do ·trabalho, a eman
cipação do espirito cativô da ignorãn
?ia. ~h o ponto de vis~a da própria 
mstruçao elementar (e nao fàlemos do 
eStudo ·d~s ciência?), nosso J?OVO não 
entrou amda na órbita do mundo ci-

. Vilizado. · · · 
. "Quais serão os destinos do nosso 

sistema ·de· govêrno, que deve assen
ta:r na· capacidade eleitoral, se perpe
tuar-:-se o embrutecimento das popula
ç~,s,. engrossado pela ·corrente de prci
Iem,t_l,os ·de certa parte · da Europa J 
Que sorte aguarda a nossa indústria 
~ii<?ola, . quando .. ·verificada a impo
~J?:Ç.I_?- d9: rotina: secular, o ];lJ"OPrietá
no mteligente carecer de temperar 
~· c:tiSe de defiCiência de braços éo:m ôs 
p],"ocessos da arte aperfeiçoada ? · 
· "Abolir eiS vexames de regulamentos 
cp~pr~ssor~s da ma:.is liberal das pro
f~o?S, ~ ~U.St\> e ~ necessário. Seja 
li,vre 9. ~mo.; não há mais abominá-:
V?l _forma:· de despotismo do que o de 
governos nulos, que,'· sem cooperarem 
sêriamente para o ':progresso das luzes, 
em};l.al,"aç?:m eis . cidadãos que empreen
dem e.sta obra evangélica, e ousam su
j~itâr ·ao. anacrônico regime das li~ 
cenças e P.atentes a mais nobre das 
· àrtes, aquela qúe labora com o espí-
rito. · · · · · · · 

·'"Abrindo o corp"o legislativo, reco
menda Napoleão m "o . desenvolvi
mento mais "rápido do ensino primá
rio gratUito" . Por tôda a Europa, os 
parlamentos ocupam-se, com particular 
desvelo, do supremo interesse social, 
a educaçã.o do povo. Para isso não 
hesita· a Inglaterra em acelerar a in.-

. éessante 'transformação do· seu govêr
no; na· qual o mundo a vê absorvida 
desde· 1832; e. a França se quer nesta 
matéria disp:utar a precedência que em 
outra~ lhe. cabe.. há de também resol
ver-se a . imitar. o ma,enífico exem.:: 
Plo. das democracias do novo e do no-

. vfssirilo continentes. . . . . 
~Mas, s.e não i;>O,de o Estado desem

penhar a sua. tà.11efa sem ó auxilio 

moral das populações também não de
ve responder pela ignorâilcia de povÇ) 
onde se Ll-J.e não consente compelir as 
crianças a freqüência escolar. · 

"Em. verdade, não pode deixar de ser 
obrigatório o ensino onde existe es.:. 
cola; llalda mais justo que coagir, por 
meio. de penas adequadas, os pais e os 
tutores negllgêntes e sobretudo os que 
se obstinem em afastar os filhos e 
pupilos dos templos da infância .. 

··Tão legítimo, como é legitimo o 
p~trio Poder, o qual não envolve cer
tamente o direito deshumano de rou
bar ao filho o alimento do espírito, 
- o ensino obrigàtório é às vêzes o 
único meio de mover pais e tutores 

· remissos ao cumprimento de um dever 
sagrado. Nas · cidades, por exemplo, 
onde haja escolas suficientes, como. 
não sujeitá-los a multas ,ou a traba
!4os e prisão no caso de reincidên,.. 
cia ? Entretanto, com razão adverte 
o Sr. Laboulaye, melhor fôra evitar 
esta triste necessidade; antes . se 
abram, por tôda a .parte, como nos Es-:
tados Unidos, eScolas digzias dêste 
nome; sua fôrça de · atração é sem-
pre irresistivel. · · · 

"Como nos Estados Unidos, o ensi
no deverá. nos campos ser ó mesmo que 
nas cidades; geral, sem distinção. 
de . territórios; geral ainda, sem dis
tinção de sexos. Ambos . os sexos, nas. 
ni.esmós c.aSas, simultâneamen:te, reée
~eriam a mesma instrução.· E não 
recóniendamos as escolas mistas pela. 
ecorión:iia somente, · que aliás é cotisi
derãvel ·no ensino comum . dos dois 
sexos; mas 'principalmente pelo Inag
nüico estim.~lo e · fecundos efeitos. · 
morais Ga união dos dois ~xos desde 
a .infância. . · 

"Dispam-se dos prejuizos eurõpeUs: 
os refoiniadores brasileiros: imitemos. 
a América. A escola ·moderna, a esco
la sem espírito dé seita, a escola co
mum, ·a escola mista, a escola ·uvre,. 
é a obra original da democracia. do-
Novo Mundo. · 

":l!.fas, pois que nos achamos em. 
pais eminentemente agrícola, !láo es
queçamos que "o ensino .primário tem 
sido até hoje em sentido antí-agri-c 
cola, e que é preciso aj'lm.tar-lhe no-· 
ções sumárias de lavoura e h1Jrticul
tura elementos de nivelamento e agri-

. mensura, princípios de química agrí
cola e de história natural e, para as 
meninas, lições· tie economia domés-· 
tica ./ · · 

"Das escqJas profissionaiS são as.· 
agricqlas, sém. dúvida. que mais preci-
samos". · · · 

. -
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"Uma lei .da divina harmonia que 
preside 'o mundo, :prende as grandes 
questões _sociais: emancipar .e instruir 
é a forma dupla do mesmo pensa
mento politico. Que haveis de ofer~
ce:_;a êsses entes degregados que vão 
surgir da senzala para a liberdade ? 
O batismo da instrução. Que reser
vareis para· sustar as fôrças produ
toras esmorecidas pela emancipação ? 
O ensino, êsse agente invisível, · que, 
centuplicando a energia do braço hu
mano,· é sem dúvida a mais poderosa 
das máquinas de trabalho". 

Houvessem os responsáveis pela co
letiVidade, naqueles idos em que cla
mava Tavares Bastos :pelo amparo 
mais irrestrito ·ao ensino, imprimido 
uma politica educacional hábil e opor
tuna, rumo aos melhores destinos do 
Brasil, e hoje não teríamos a lamen
tar; ainda, a carênéía de bom ensino 
nem a falta de gratuidade e obriga
toriedade, elementos indispensáveis . à 
grandeza .da Pátria. . 

Aos Constituintes de 1946 compe
tirá dentro das graves responsabili
dades que têm, deci:dir da oportunidade 
desta emenda, feita com a só dese
jo de servir à Nação e aos seus fi;. 
lhos, acenando-lhes com futuro mais 
certo e sereno. 

Sala das Sessões. 5 de junho · de 
194"6. - Jo.ão Botelho. - Magalhães 
Barata. -Moura Carvalho. -Nelson 
Parijós. -. Alvaro Adolfo. - Leopol
do Peres. - Walàemar Peàrosa. :_ 
Duarte à'Oliveira. - Crepory Franco. 

N.0 121 

Ao art. 139 

Onde se diz: região nordeste, diga
se: região norte. 

. Justificcção 
Até hoje não se sabe, com segu

ranÇa,: qual é a região nordeste do 
Brasil. É estranhá.vel, mas é exato. 
Há em tôrno da divisão. da faixa em 
regiões uma grande desordem, não 
tendo, até o momento, o govêrno as
sentado .·na àivisãc . científica, como 
se . impõe. Nas divisões sugeridas, 
aparecem Estados, ora dentro, ora 
fora do nordeste. Diversas reparti
ções,= tendo em. mira objetivos dife
rentes, dividem ~ . Brasil em regiões, 
aumentando, assim, a confusão. 
, ·O Instituto Geográfico, com a sua 
recente divisão, para ti:ns estatísticos, 
chama de nordeste a região· compre-

endida pelos Estados do Ceará, Rio 
Grande ·do Norte, Paraíba, Pernam~ 
buco e Alagoas. Ora, as obras con
tra o flagelo das sêcas interessam 
uma área que abrange os Estados .da 
Bahia e Piauí. Devemos t>or · isso, 
insistir para que fique na atual Cons
tituição, no artigo 139 a expz:essão 
norte como estava na Constituição 'ie 
34, e não nordeste, como sugeriu a 
douta Comissão · ConstitucionaL 

Amanhã, se não tomarem essa pre
caução, teremos adotado uma divi
são qualquer das muitas que existem, 
a Bahia, Sergipe e o Pia ui fora . dos· 
beneficios reservados pela Constitui,. 
ção, embora nesses Estados a sêca 
tenha, também, um aspecto calami:
toso. 

Sala das sessões, ·5 de junho de 
1946. - Leandro Maciel. - Manuel 
Novais. - Matias Olímpio-. - Dan
tas Júnior. - Esmaragào Freitas. 

Leite Neto. - Coelho Rodrigues. 
- Walter Franco. ·- Rui Santos. 
- Amando Fontes. - Rafael Cin-
curá. 

N.0 122 

Ao art. 159, § 13. 

Redija-se ~Wim: 

. § 13. O ensino religioso, n~ esco
las oficiais, . constituirá matéria de 
seus ho:rários, será, de ma:trícula fa
cultativa e ministrar-se-á de a.c&rdo 
com a confissão religiosa do aluno, 
ma.nirestada por êle, z:e o puder, ou 
pelo pz.i ou responsável. 

Justi!ícaçãcJ 

A redação · anterior dêste pa.rágra:fo . 
torna :pràticamente ineficaz o ensino 
religioso nas escolas públicas. Com 
a expressão ~'freqüência facultativa", 
os alunos, mesmo m~ttri.culadas livre
mente pelos pais nas aulas de reli
gião, . deixam de freqüentá-las sem_ 
motivo que justifique. 

o espírito da lei é respeitar a li
berdade de crença. dos alunos ou dos 
pais ou responsáveis. Nunca, porém., 
tornar íne!ics.z pela falta de freqüên
cia o ehsino religioso assegurado hoje 
.na maioria dos pa.ise.s civilizados. 

Propomos,. assim, !'ejá substituida a 
expressão "freqüência facultativa." 
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"matricula. facultativa", respeita.udo
se a liberdade de crença., mas, ao 
mesmo tempo, -garantindo-se a eti
ciênctá do ensino religioso nas esco-
las oficiais . · 

Sala .lias Sessões, 5 de j1.mho de -
1946. Walfredo Gurgel. - José Ta
Tela. - José RrYmero. - M ede+roc 
Neto. - Manuel Victor. 

N.0 123 

Ao § 25 do art. 159: 
Redija-se assim: 
"Ninguém será prêsÓ, senão em fla

grante delito, ou, por ordem escrita. 
da autoridade competente, nos casos 
expressos em lei." 

JustificaÇão 

1) N3ida justifica as palavras "nem 
revistado em público, sob pretêxto de 
busca ou apreensão de armas, · salvo 
em ato de captura de criminoso". 

A prevalecer o preceito, d_o qual, 
aliãs, jamais cogitaram as Constitui
ções anteriores; estaria todo o ter
ritório nacional transformado. num 
Far:..west ... E, -o que é mais grave: 
estaria evidentemente riscada da lei 
penal a contravenção do porte de ar
mas proibidas, num pais onde o há
bito de andar armado vai dia à. dia 
se generalizando, nos próprios centros 
uràanos, com resultados funestos para 
a sociedade. A falta de repressão a 
tão nocivo hábito, repressão que o 
preceito, por assim dizer, impossibili
taria, tem sido, mesmo, o fator pri
mordial do impressionante aumento 
acusado pelas estatísticas criminais, 
nos últimos tempos; em relação aos 
chamados delitos de sangue. 

A prevalecer o preceito, como sali
entou o nobre Deputado Hermes Lima, 
na Comissão Constitucional, seria letra 
morta ainda a restrição do § 15 do 
próprio art. 159.- "a todos é lícito 
reunir-se sem armas" - ante a im
possibilidade em q1re ficariam as auto- -
ridanes para o revistamento que se 
tornasse mistér e que, na hipótese, 
só em público. mesmo, poderia. ser 
feita. 

Ademais, o § 27 do art. 159 já es
tabelece que "a prisão ou detenção 
de qualquer pessoa., será lmooia.ta
mente comunicada. ao juiz compe-

tente, que a. relaxará, se não fôr legal, 
promovendo, sempre que ãe d.ireito, a: 
responsabiZiãad.e ela autorid.iuie co
a;tora". 

2) Nada. -aconselha. também a se
gunda /parte do inciso: "Fóra. dêsses 
casos, aquêle que ordenar a. prisão ou 
busca, perderá o põsto, cargo ou fun
ção, com inabilitação, por cinco anos, 
_para o serviço público. Se a infração. 
se praticar contra. o exercicio do 
alistamento ou do voto, aplic.ar-se-ão, 
além das penas mencionadas, as pre
vistas- na Lei .Eleitoral". 

Não é de boa praxe especificar san
ções penais numa Carta Politica. O 
Código Penal e a Lei Eleitoral, por 
outro lado, reprimem, já com o ne
cessário rigor, os · abusos que--o pre
ceito procura coibir. 

Sala das Sessões, em 3 de junho de 
1946 .. - Etelvino Lins. - Oscar Car
neiro. -·· Waljreào. Gurgel. - Dio
clécio Duarte. - Osvald.o Lima. -
Gercino ãe Pontes. - Barbosa Lima. 
- Ulisses Lim. - Jand.uy Carneiro. 
- Galeno·Paranhos. -,Jarbas Mara-
nhão.- Jura:rulir Pires. 

N.0 124 
Ao art. 174: 
Onde se lê "reservas do Exército" 

leia-se "reservas e fôrças auxiliares do 
Exército". 

Justificação 

A emenda. tem por fim pôr em des
taque· o papel ativo exercido, na es:
fera de suas atividades, pelas poli
cias militares. - Paulo Sarasate. -
Beni Carvalho. - Arruda Camara. 
- José Alves Linhares. - Egberto 
R.od.ri.gues. - Fernandes Te!~. 

Negreiros Falcão. -

N.O 125 
~ 

Titulo IV - Capitulo I 
Onde convier: 
Art. Nenhum impôsto poderá ser 

elevadc além de vinte por cento do 
seu v:: or ao tempo do aumento. 
Ald.e Sc.,mpaio. -João Cleophas. 

Justificativa · 

Não .se elimine a. disposição cons
tante da. Carta de 34, que veiu aten
der a exigências de ordem doutriná
ria e corrigir abusos do poder públi-
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co brasi!eiro. De fato, o impôsto·tem 
o efeito geral equivalente ao de au
mento do custo de produção, o que 
quer dizer ·que reduz a procura em 
ação imediata, em contradição com a 
manutenção da oferta. Esta redução 
da procura, se manifestada em gráu 
elevado, perturba o equilibrio entre a 
produção e o consumo e aniquila os 
produtores colocados na situação mais . 
desfavorável entre os concorrentes. A 
1iesordem causada pela desmedida in
flação dos últimos témpos, alterando 

· os preços de modo vertiginoso e apre
sentando uma situação perenemente 
conturbada, tira aos constituintes 
atuais a perspectiva dos fatos em re
gime de estabilidade da moeda. No 
regime de inflação as pequenas alte
rações de preço provocadas pelo im·· 
pôsto não denunciam os seus resul- · 
tados ante. as grandes alterações ·cau-

. sadas pela emissão da moeda, pois os 
males são todos atribuídos à causa 
maior. Em regime normal, porém, os 
efeitos do impôsto pesam ·na alteração. 
dos fatos e é interêsse· do poder pú
bliéo preservar-se de provocá-las em 
gráu que prejudique o movimento eco
nômico. As taxas de impôsto · dévem 

· assim ir subindo paulatinsmente · até 
atingir o limite de gravação que se 
considera suportável pelos contribuin · 
·tes. A taxa de 20% como aumento. 
anual constitui um limite de prudên-. 
cia grandemente recomendável e que 
infelizmente nem sempre tem sido 

· observada pelos que hão de zelar 
'pelo lnterêsse coletivo. - Alcle Sam
paio,. 

N.0 126 

Aditiva. 

Onde convier: 
Art. - Os membros dos poderes 

executivo, legislativo e judiciário, bem 
como os funcionários qr:.e a lei deter
minar, prestarão; ao assumir os res
pectivos cargos, uma d~laração ju
rada dos bens que possuírem, perante 
a autori~de cçmpetente. · 

Justificativa 

A onda de corrupção que invadiu 
todos os setores da vida nacional du-· 
rante o período ditatorial, aconselha 
que se inclua~ Da nova COllSti~uiçã.o o 

dispositivo acima, como. um melo efi
ciente de salvaguarda da honra e da 
probidade dos próprios_ homens pú
blicos do pais perante a opinião pú
blica. A sua defesa terá, assim, uma 
base na declaração a que se refere a 
emenda. 

~ala da Assembléia, 4 de junho de 
1946. - TolediJ Pisa. - Euclides Fi
gueiredo. ·- Paulo Sarasate. - Ta
vares d'Amaral. -Raul Pila. - Ro
berto- Glasser. .- Plínio Lemos. -
Hamiltop, Nogueira. - Osmar cte 
Aquino. - Campos Vergal. -Paulo 
Noguei:ra. -Artur Bernardes. - Au
reliano Leite. - Nestor Duarte. -
Luís Viana. ~ Plínio Barreto. -
Aloísio Alves. -· Café Filho. - Adel
mar Rocha.- Licurgo Leite.- Jal~ 
Machaà().·- 11-!ário Brant. - Hermes 
Lima. - Aliomar Baleeiro. 

Título IV: 

N.0 127 

Aditiva 

Onde convier: 
Art .••. E' instituído um Tribunal 

Técnico Monetário com o fim de ser
vir de órgão auxiliar do Poder Legis
lativo em tudo quanto se refira. à 
moeda. e à política monetária. 

Os membros dêste Tribunal serão 
nomeados, com aprovação do Senado, 
pelo Presidente da República dentre 
as pessoas de notável saber em eco
nomia monetária e sõmente perderão 
os seus lugares por sentença. 

Art. • . • O Tribunal Técnico Mo
netário ..acompanhará com dados es
tatísticos os fatos monetários do Ps.Is, 

· estimará a quantidade de moeda que 
deve existir na circulação, determtna
rá o grau de lnflação ou de deflação 
existente no meio circulante, apres"en
tará mensalmente um quad_ro do nivel 
dos preços, e, todos os anos enviará. ao 
Parlamento no periodo inicial da ela
boração do orçamento rima exposição . · 
circunstanciada sôbre a situação da. 
moeda;· acompanhada de indicação de 
medidas que tenham. por fim bem en
caminhar a pelítica monetária, quer 
no que se refere às transações inter
nas quer às internacionais. Alde 
Sampaio. -João CZeopha.B.· 
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Justificação 

A instituição da moeda está entl'e 
as mais notáveis concepções humanas. 
que se foram formando por exigência 
da própria realidade dos fatos. As ne
cessidades primitivas conduzir.un à 
instituição da moeda-mercadoria., a 
qual, ·com o decorrer do tempo, o en
genho humano fo.i aperfeiçoando, até 
chegar à moeda de base-oUio, com 
caráter universal. 

.... rlgentes da nação ·e o siStema baseia 
portanto, o seu funeiQnamento na aç§.o 
:politica honestamente conduzida. 

Por con.segullite, como primeira p~o
vidência, há. mister que a ação poli
tica não fique à mercê da ignorân
cia dos fatos e, mais ainda, que não 
·encontre .justificativ_a para contra
riar a noção de dever que é inerent~ 
ao homem· público na execução t!e 
qúalquer ato político. 

Com O OUl'O servindo de base mo
netária a institUição .da mo-eda estava 
por si mesma . preservada e todo o 
trabalho politico das nações consisti.a 
em lutar contra ·a.s dificUldades .e..:o
nômicas que impedj.am . a implanta
ção ou a manutenção do OUl'o como 
meio circulante. Os paises de econo
mia fraca (e sell:lpre esteve· entre êles 
o Brasil) não conseguiam manter uma 
moeda que traZia consigo o ilnpe<:l
lho de elevado custo; tanto mais 
quanto as Stlas próprias dificuldades 
financeiras davam- margem a que o 
mercado internacional tirasse pro
veito das oportunidades favoráveis iin
poit!Uldo O OUl"O daS moedas, com 
prejuizo da riqueza nacional. 

Diante ·das contingências e Pu! 
efeito dos ensinamentos oriundos d:r 
pxática dos baul!oDS centrais relsti
ramente à moeda fiduciária,- .se foi 

:Jaturalmente criz.ndo a moeda de base 
juridica .Por imposição do Estado: o 
papel-moeda. 

A moeda de base jUl'idica não tem. 
porém como a moeda de base ouro, a 
sua produção liini.tada por fatores ec ... -
nômicos e ' o que os aconteci:nentvs 
históricos denotam é que o . papel
moeda se torna o mais fraudulento 
dos expedientes políticos, permitindo ·. 
dinheiro- fácll na mão dos governan
tes que já não sentem a. necessida.Je 
de restringir a.s despesas públicas. 

Coni . o avanço dos estudos econô
micos, tornou-se possivel manter •:un 
meio circulante, constitufdo de papel
moeda, qtte funciona com tanta pel."
feição . ~mo o meio circUlante com 
f~ento no ouro. Mas o pap~:

móeda., fazendo depender a sua quan
tidade excl~W..-amente de . atos p•;a
ticos,. fica .subordinado · ao esciúpU:o 
e à noção do dever par parte dos di-

O Tribunal Técnico Monetário terá 
assim por principal objeto mostrar ao 
l:lomem público a situação real <1 1S 
fatos monetáu."i.os, para que possa s.gJ.r 
com consciência, diante de probletr.a 
técnico que, ainda i)Ondo de lado a 
má-fé, as mais das vêzes ilude, coll
duzindo a erras que o tempo dilue 
mas que jamais sana nos males cau
sados . 

. A história firianceíra do Bras!l 
Republicano está eheia dêsses r:!'xos. 
Quem a percorre, sob exame minucio
so, verifica que as épocas políticas se 
alternam por governantes que abuzll.- · 
ram do seu dever· tendo ein vista a . 
situação de momento, favorável à sna 
pessoa; e de governantes que tent:a.
ram corrigir os males praticados p~·r 

seus antecessores. Mas nesta tenh
tiva de correção, onde se pode dizer 
que o dever vai até ao sacrificio .. 'JO- . 

litico, nota-sé por muitas vêzes o ên-o 
praticado por falta de co:nbecimP.uto 
exato do funcionamento do sistema 
monetário à base de papel~moeda. 

A proposta da criação constituc:o- · · 
nal tem assim duas grandes final:da
des: UlJ08, de indole técnica. tJ:azendo· 
:nat~rla de esclarecunento sôbre um 
assunto . da má~:ima gravidade na vida 
dos povós; outra. de índole politica, 
pondo o homem público na situação 
mais favorável para cumprir o que t>le 
julga o seu dever de bem servir à 
nação. 

A inclusão no texto constitucion:u 
dá. lima autoridade à instituiçao que 
lhe não advirla com a simples criação . 
por . lei ordinária. · • 

O nome de tribunal que a . alg-.z.Js 
pode parecer extranho advem da tradi
çãó do Império no que se refere ao -
Tribunal do TesoUio Nacional, ins
tituído pelo- art. 170 da. con.Stituiçã.o 

'. 
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ê pôsto em vigor--pela lei de 4 de óu~ 
tubro de 1831, com fins relativos a 
éontas públicas, em analogia com· o 
objeto do instituto que se deseja cri!!.r. 
- Alde SampaiP. 

N.0 123 

Onde couber: • 
A ley..slação lsôbre cooperativismo 

será de compet~ncia do Govêrno da 
União, ressalvado, porém, aos Estado& 
D direito de legislar supletiv~mente, 

para suprir lacunas e deficiências e · 
atender às condições peculiac-es de 
cada regiào. · 

Justificativa · 
O surto que tomou o movimenta 

cooperativista no país justifica se re
clalne, para o seu aspecto Jegal, me
}hor atenção na carta que estamos 
elaborando. 

O assunto, fôra, prãticamente, e.s..; 
quecido nas constituicões anteriores a 
1937.. -

A de 1891 nem sequer alude à ma
téria, o que é fà.cilmente e~licáv€:1, 
pois o fenômeno era desconhecido em 

• nosso meio, onde a primeira referên- · 
cia legal ao assunto data de 1907. 

A reforma constitucional <ie 6 de 
setembro àe 1926 não corrigiu a la
cuna que permanece, in~càvel
mente, na carta. de 1934 •. 

{)õmente a constituição outorgada de 
10 de novembro se lembrou de discipli
nar a mátéria de modo claro e direto 
mercê do dispositivo do art. 16, núme
ro XIX, que atribui à ·União compe
. tência exclusiva para legislar sõbre 
"Cooperativas e constituições destina
das a recolher e a empregar·a econo-
mia popular'.'. · · : 

Vel"dade é q:ue a competência exclu
siva foi mitigada, em parte, pelo prin
cípio do art. 1'1. 

Mas, ·além de ficar a facUldade de 
legisla:i:" supletivamente entreglli'; ao 
vago e impreciso conceito de que "a 

· lei poderá. delegar aos Estados", etc., 
surge; de acréscimo, a determinação 
restritiva, de que a lei votada pel\'IS 
Estados só. entraria. em vigor -"'medi
ante ap:rovação do govêrno ·federal". 

:s: éste estado de coisas que precisa 
ser corrigido. · . · 

Não se compreende· que um !eno
meno plás~co e sujeito às influências 
do meio como o eoopera.tivismo, possa 
ficar adstrito ao rigorismo da . exclu
·siva competência do poder federal. 

Se não devemos cair no exagêro dos 
Estados Unidos, onde cada Estado tem 
·sua legislação especial - também não 
parece justo pendamos para o ~e-

mo oposto - de uma úni-ca legislaçãc> 
a régular o cooperativismo em todo o 
pais, sem levar em consi-deração as 
peculiaridades diferenciais das diver
sas regiões. 

Legislar. uniformemente para o Rio 
Grande do .Sul ou para o Amazonas. 
para Estados como São Paulo ou oara 
os Estados do Norte e do Centro -
querer amol-dar tOdos ao mesmo· regi;;. 
me legal é, fazer obr-a sem nen.'1uma 
consonância com a realidade. 

Os ,fatos, aqui e ali, se apresentam 
diversamente. Padronizar-lhe a regu
lamentação redundará no fracasso ~ue 
já se tem observado: para certas uni
da!.ies da Federação, cujo progresso é 
rudimentar, a impossibilidade de 
acompanhar ·o ·ritmo da legislação. 

Para outros. como .São Paulo, cuja. 
posição no setor cooperativista é das 
mais destacadas, a triste contingência 
de ficar marcando passo, porque a l~i 
lhe entrava a marcha, freiando-lhe a 
ânsia de avançar. 

F'..xe destarte, a Constituição os 
principias salutares de uma otien~ 

tação segundo a qual, mantida a uní .. 
dade doutrinária em todo o pais, ~ 
deixe aos Estados a faculdade de legis
lar, atendendo às exigências peculiaris
simas de cada região. 
Poder-se~á álegar a desnecessid!l-de 

da emenda ex-vi do que. estabelece o 
art. 12 do projeto. Se a Constituição 
não nega expressamente ·aos Estados 
o direito de legislar sôbre coopera
tivismo,. é de conclUir que tal facul
dade lhes é assegurada. · 

Mas o assunto não està. suficiente
mente claro e é para temer a-casuís
tica constitucional. 
· Sala dis Sessões, jtinho de 1946. :..._ 

Costa Parto. 
N;0 12!) 

Onde convier: 

Artigo . . . Os Estados poderão criar, 
sempre ~e houver conveniencia, Tri.; 
bunais de alçada inferior aos de Apé
lação para o ·jUlgamento de causas 
que aliviem aauêles do excesso de tra
bâlho ciue tiverem. 

Justificação . . 
. O trabalho forense nos Estados cres
ce co:ilstantemente, o que contribui 9. 
todo ·o momento para que os 'l'ribunais 
de Apelação não vençam o serviÇo, 
demorando. contra o interêsse das pa.r
te5; a. solução dos pleitos. Para éoí:Ti-
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gir êste . mal alguns Estados· têm au
mentado . o número dos desembargado
res. Mas êsse aumento não pode ser 
indefinido. Tem de ser limitado. -~ 
dificuldade só poderá ser resolvida me
diante a criacão de Tribunais inter
médios, como se lembrou · agora, nC? 
projeto da C:.:a.stituição, para as causas 
em que a União é parte. A criação 
dêsses Tribunais será menos dispen
diosa do que o auménto continuo .de 
novos cargos de desembargadores. Tri-

. bunais com excessivo número de jUi
zes não são aconselháveis. Nem as 
próprias Assembléias Legislativas de
vem ser excessivamente numerosas. O 
trabalho eficiente só se realiza co.m 
reduzido número de pessoa;:;. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1946. 
- Plínio Barreto. - Aureliano Leite. 

N.0 130 
DisposiÇões Transitórias: 
Art. 1- n.0 n 
Onde de diz -zona, diga-se área. - Justificação 

A expressão 2ona está bem no tex
to dêste número II do art. 1.0 • 

Quat.orze mil e quatrocentos quilô
metros quadrados são uma área de
tenJ?.ina,da. 

Sala das Sessões, 5 de junho qe 1945. 
- Leanãro Maciel. 

N.0 131 
Ao "Titulo Especial" 

ções Transitórias": 

Acrescente-se ao Art. 1: 

"Disposi-

. "X - A discriminação d:as rendas 
públicas estabelecida nesta Constitui
ção vigorará· a partir de 1 de janeiro 
de 1947. 

Justificação 

A discriminação das rendas públicas 
estabelecida pelo Projeto vem afetar · 
à ex-ecução orcainoentá.ria dos Estados 
se ·entrar em vigor logo que seja p . ..-o
~ulgada a Constituição .. 

Em conseqüência do que dispõe o 
art. 131, n.0 n. o im:Pôsto de ..ndús
trias e profissões tocará interina:n~ll
te aos Municípios, ·perdendo os EstA-

dos a metade que atuaime;nte lhes 
cabe. . 

Em. virtude do que preceitua o · ::tr-: 
tigo . .130, § 4.0 , os Estados perderãv, 
em favor d-os MuniCípios cinqi.i:ents. 
por cento da arrecadação do impõst-> 
de transmissão de propriedade cav.ça
mortis.• 

Ora, assim sendo, isto é, entrane1o 
im-edia t&mente em vigor a nova dls
crlmi.nação das rendas, é evidente o 
prejuízo sofrido pelos Estados, que fi
carão desfalcados de apreciável r-enda 
·para ocorrer a despesas . já prevl31:.s.s
na base da · recé-ita orcad:a·, contanao 
com esses recursos, que vai perd-er. 

E sem tempo e oportumda·d'e d,e to
mar outras providências legais, · p;n:-a 
suprimento da falta que sofrerá de vez 
que não poderá criar novos dire:.Lus 
nem tirar outras medidas que de pron
to venham melhorar ou resolver s. si-
tuação criada! . 

Somos partidários ·sem .reStrições, da 
m-elhoria dos nossos Municípios qu-e. 
não é demais repetir, vivem nUIIII. ver
dadeiro. estad'o de penúria, mas -tam
bém· entendemos que a nova era, p;J.ra. 
o progresso que naturalmente surgir$ 
nas nossas com'llllas, com os . recur;;os 
de que irão dispor, deverá ter inicio· 
em 1 de janeiro de 194'L 

Assim. os orçamentos tanto munici
pais como estaduais serão confecP.i.o
nados e elaborados dentro da discri
minação · das rendas constanteS da 
nova Constituição sem alteração n.:1n 
prejuízo para a vida econômica finan
ceira, nem da União, nem dos Estados 
nem dos Municípios. 

Rio, em Assembléia Qonstituinre. 8 
de jun'ho de 1946. - Dantas Junior • ,. 

N.0 132 

Ao Capítulo TI, Seção n, "Dispo::a
ções especiais". 

Argumento: 

Considerando que a maior riqueza 
da nação é o homem, e que à infân
cia saãia serão confiados o futuro e 
a grandeza da Pátria; 

Considerando o que. é primordiaJ de
ver humanitário e patriótico, o!erece:::
à.s crianças brasileiras assistência. a 
saúde e alegria de viver; 
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Considerando que a nati-mortaliaa
de e a mortalidade infantil no Brasil 
atingem a cifras calamitosas; 

Considerando que é ainda a criança 
brasileira o melhor povoador do osolo· 
pátrio; · 

Considerando que é. mistêr à evolu
ção normal . da infância. múltip~as 

providências e · serviços dispencü::-":os, 
porém, imprescindíveis a essa bene
mérita.· finalidade; justüica.:se a se
gmnte ·emenda às "Disposi.ç~s espP.
cials" do Capítulo II,-Seção II, do P:-o
jeto•da Constituição de 1946. 

Emenda 

·-. 
"No amparo à maternidade, à Jn-

fância c à adolescência e. União apli~ 
carà, anualmente e compulsoriame!l
te, quantia não inferior a quatro p.>r 
cento da sua renda tribu~ária, : os 
Esta:dos, Distrito· Federal, e os Muni
cípios dez por cento de suas respecti-
V'as receitas". · 

sa1a das sessões,. 3() de maio d~ 

19-46. - Miguel Couto. 

N.0 133 

Ao Capitulo II do titulo IV -se
ção .II. 

Disposições especiais, acrescente-se 
o seguinte: 

Art. E' obrigatório, em todo o ter
ritório nacional, o amparo à mater
nidade e à . infância -, para o que 
à União, os Estados e os Mun1c1-
pios destinarão pelo menas um por 
cento . G:as · resl>ectivas rendas t-ribu.. 
tárias. 

Justificação 

A emenda. em apreço nada ma!s e 
do que a letra do· art. 141 da COns
tituição de 34, ligeiramente mOdifi
cada em sua redação .. 
E~ de lamentar, ao meu vêr, que o 

Projeto não consigne em seu texto 
determinação de tão · alta re!evã.Iicia 
sociaL Ent:P.ildeu a douta Comissão. 
Constitucional de suprimi-la do Pro
jeto, ·embora nêle tivesse feito cons
tar dispositivos daquela Constituição 
que estabelecem percentagens especlfi-

. 
cadas de . verbas orçamentárias /Para 
manutençãó e aesenvolvimento do en
sino e para a execução do plano de 

. defesa contra os efeitos ·da sêca e de 
và.lorização econômica da Amazônia. 

Tais dispositivos são realmente de 
. importância transcedente e por coD.
seguinte devem figurar no texto da 
nova Carta. · 

Não podemos, entretanto, subes
timar a importância <i.o assunto qi.te 
diz respeito ao amparo ·à materni
dade e à infância em nosso Pais. 
Não releguemOs esta matéria para a. 
lei ordinâría. Imprimamoo-lhe desde 
logo caráter Uniformemente nacio
nal para que não seja protelado o 
.desenvolvimento de uma campanha. 
cujos efeitos deverão fazer sentir-se, 
com efi~iência e com a possivel bre
vidade, em todos· os Muni,cipios do 
território brasileiro. 

E para meditarmos sõbre a ma.. 
gnitude do assunto, basta que enca
remos o panorama nacional em sua. 
é.ura realidade no que diz respeito 
ao índice da mortalidade . .infantiL Se 
examinarmos as estatisticas relati
vas à mortalidade infantil nas capi
tais de nossos Estados e no Distrito 
Federal, encontraremos os seguintes 
dados que expressam aproximadamen
te, ·o número de mortes para cada. 
mil crianças nascidas vivas: 

1944 ..... . 

................ :).\[lanaus. 
Belém. . . . .................. . 
São . Luís ........................ . 
Teresina. . . . . . ............ . 
Fortaleza. . . . ..... 
Natal. .. . . . . ................ .. 

. João Pessoa. . . , . . . . . . . . .. . 
Recife. .. . . ................... . 
Maceió . . . · .................. : 
Aracajú .. '' .... ~. . . . . . . .. . . .. . 
Salvador. . . . ................ .. 
Vitória. . .. . .................. .. 
. Nl"tel:ó i . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 

Distritq Federal. . . . . ...... . 
· Sãci Paulo. . •• .......... 

. . . . 
140,6 
257,7 
,234,5 
548$ 

416.2 
431,3 
247,4 
495.1 
404,8 
356,0 
289,2 

·149,5 
95,7 

. 163,3 
114,1 
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' CUritiba, ,.; •••••••••••• 124,2 

F'iorianópólis . . . . ............ . 
Pôrto Àlegre. . . . .......... . 
Belo .Horizonte. . . 
Goiânia .. 
Cuiabá.. • . ................... 

232,9 
. 142,4 

109,6 
149,3 

144,5 

Isto nas Capitais. E no interior, no 
vasto interior. de nosso imenso ter
ritório, on<:e minguam todos . os re
cursos e idéias de confôrto à medi
da que nos distanciamos dos centros 
mais populosos? A mortalidade in
fantil é muito maior ainda.· E, alem 
disto, quantas mães perderam a -vida, 
sacrificando-a em verdadeiro ho
locausto ao .cump:dmento do sublime 
dever da maternidade? E tud'o por 
que? Porque lhes falta . o maiS 
elementar socorro médico devido a 
não existência, por parte dos pode
res públicos, de proteção à criança, 
desde a sua existência pré-natal ou, 
o que vale dizer, à falta de àssistên-. 
cia à maternid3.1!ie e à infância. De
mos a cooa Municipio do Brasil pe
lo menos u'a maternidade e uma 
créche por 2rocestog que sejam. 

Amparemos a vida desde. a sua 
fóhte, se queremos vigorar nosso 
povo, melhorando sua saúde, cui
dando de sua instrução e educação, • 
trabalhando por uma existência mals 
digna, para que venhamos a elevar 
bein alto, no conceito das nações 
civilizadas, o nome de nossa cara 
Pátria. 

. Sala das Sessões, 5 de junho de 
Í946. - Leão Sampaio. - Fernan
des Távora. - Fernand:es Teles. -
Agôstinl!:o Monteiio. -. José Au
gusto. - Egberto ~drigues. 
Frota Gentil. - Lino Jt[achailo. -
Coelho Rodrigues. - Alarico . Pa
checo. - Adelmar Rocha. - Paulo 
parasate. - Plinio pPmpeu. 
Alencar ·A'raripe. - Beni c_arvalho. 
-. Alde Sampaio. - Raul Pilli:L. -
Pedro LudDVíco. - Diogenes . M:a.;. 
gálhães. - Manoel Noooes. - Né.:. 
greiros Falcão. - Teodul:o Albuquer 
que. ,_ Rui Santos. - Dantas Jú.
nior. - -Fernando Noõregã.. -JoãO 
Agripino. · 

N.0 i34 

Onde for mais aconselhável e !;n(ll..; 
cado, no Título Especial ·- Dr.sposí
ções Transitórias, do Projeto, inclúa-se 
esta emendá: 

Art.· ... A União i.n.denizará dos 
correspondentes prejuízos, media::.1te 
plano que for estabelecido, os Esta· 
dos ·do Pará, Amazonas, Mato Grosso, 
Pemambúco, Paraná e Santa Catari
na, que tiveram as suas áreas políti
co-administrativas desmembradas., com 
a criação dos--TerritóriOs Federais do 
Amapá, Rio 'Branco, Guaporé, Fer· 
nandó de Noronha, Ponta Porá e 
Iguaçu. 

§ 1.0 - O plano de indenização será 
elaborado por arbitros daqueles Esta
dos e da União, que o encaminharão à 
aprovação do Congresso Nacional. 

§ 2.0 O montante de cada inde:niza
ção será empregado, 'obrigatoriamen
te, no desenvolvimento das vias de 
comur.icações, sistemas de transpor· 
tes, Amparo à Maternidade e Infân
cia e no ensino primário e técnico· 
profissional dos referidos Estados. 

Justificativa 

Ein antes de Vfr ao Plenârio o Pro
jeto, oferecemos; como sugestão, à Co
miSSão donstitucioriàÍ, ô â.Ssuntó em 
objete, com o apoiamento dos ilustres . 
: .,natários desta, agora aéresci.dos dê 
outros nobres reiprêSeritanteS. 

Obedece á. emenda à ÍéiJ.dência cori.S.;. 
titucional traçada pelo artigo 5.0 ·das . 
Disposições · 'Í'ransitórlas da Carta 
Ma~ de- 1934, que ~ndara ind~
zar os Esf.!l.dc:>sdo Amazonas e de Mato 
G--· pela incorporação do Acre ao 
território nacional. 

OCorreu que tal suge5tãõ éhegou 
aqüeia demissão quail.do o Projeto sê 
eilco:i:l:tia"'!a entregue aos cuidados dà. 
bôriúSSã.o de RedaÇãO, jã. encerrada a 
discUssão de tõda a matéria, oeasio
narido, conseqüentemente, a tran.Sfor-

. maÇão de dita sugeStão nesta emen.; 
dà. 
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Os Territórios criados, uns, no in
terêsst: da def-esa nacional e, outros, 
no de melhor assistência às po;pula
ções locais e desenvolvimento das suas 
riquezas naturais, o foram, respecti
vament-e, pelos Decretos-leis números 
4.102 e· 5.812, ~de 9 de Fevereiro de 
1942 e 13 de Setembro de 1943, sob os 
seguintes nomes: Amapá, Rio Branco, 

. Guaporé, Fernando de Noronha, Pon-
ta Porá e Iguaçu. · 

A . área e população· de cada um se 
expressam pelos números abaixo, to
mados à estatística de 1940: 

Amapá: 
143. 716 quilômetros quadrados. 

21.191 habitantes. 

Rio Branco: 
252. ~5 quilômetros quadredos. --

12.130 habitantes. 

Guaporé: 

251.194 quilômetros quadrados. 

21.297 habitantes. 

"' . Ponta Porá: 
101.239 quilômetros. quadrados. 

904912 habitantes. 

Iguaçu: · 

65.854 quilômetros quadrados. 

96.848 habitante. 

Farnando de Noronha: 

19 quilômetros quadrados. 

.1,065 habitantes. 
Convém seja dito, ante o grande 

manancial que poderiamos trazer em 
abono da emenda,. o que veiculãra 
Antônio de Sousa. de Macedo no seu 
"Eva, e Ave" ed. de 1676: · · 

"Não é pequeno.serviço ajuntar 
o disperso, abrevi..ar o largo, apar-

' tar o seleto; e fazer que facilmen
te se ache no capitulo . de cada 
matéria o principal que a ~a per-
tence" ... 

Re::nontêmos ao passado, ràpida
mente, para verificarmos a procedên
cia da en:encla, que mantém impllcita
mente os Territórios recem criados:. 

I 
,Vamhagem já. ensinava que o Brasil 

"é um território,- enfim, cuja subdivi~ 
são em provindas é desigual, mons
truosa. não suboràinada a mira.s al
gumas governativas, e prcéedente ain
da no fundo (na beira-r:!l3r ao me
nos) das primeiras doações arbitti.
rlas feitas, há mais· de três séculos, 
pelos reis pqrtuguêses." 

A redivisão territorial e administra
tiva do Pais tem sido abords.da por 
verdadeiras autoridad.es nesses estu
dos, a saber: Fausto de Sousa, Tava
res Bastos que, ein "A Província'' 
préconizava nove territórios, Quintino 
Bocaiuva, que. organizou projeto· a res
peito, Magalhil.es Castro. Costa Ma
chado, Feli..sbe~to Freire; Pinheiro Gue
des,. Tomás Delfino,, dos antigos, Tei
xeira de Freitas, Océlio de Medeiros 
e Rafael Xavier ê.os atuais, reãivisão 
rerritorial e adrr.J.nistrativa que, nos 
Estados Unidos, Inglaterra, F-rançs, 
México, Argentina e ·outras naç_,"es, 
tem sido a melhor fonte do seu cr~
cente progresso e do seu inegável de.:. 
senvolvimento econô:tr.Jco .. 

_Já em 1862, pela Lel n.0 28, ·de 17 de 
outubro, a Argentina nos. acenava com 
o caminho que tomara, nesse sentido 
dos Territórios. 

Mas, se quizer:mos exemplo fr1zan-te 
do efeito salutar daquela subdivisão, 
bastará. que . se refira que os Estados 
de nossa Federação mais prósperos são 

· justamente, os que têm maior número 
ae municípios. 

Océlio de Medeiros, no seu tra
. balho consciendoso, intitulado "Ad
ministração' Territoriail.", que con
densa a .matéria nos seus mu1tiplos 
aspectcs, eselare<:e: · 

"Considera-das as ãesva.n.•tag.ens dos 
grandes espaços, sempre sujeitos aos 
apetites das naçô6 que a geopoli
tica, sob o ponto de vista da ati
vidade i.ndustrial-Ini.litar, classifica 
de insatisfeitas, fácil é· admitir, sem 
nenhuma preocupação de demagogia, 
que o Brasil é uma nacionalidade em 
perigo,' sobretudo se forem ~dmitidas 
as· hipóteses de imperialismo, decõr
rent1:!:5, entre outras causas, da ne
oessidade de e~ansão dos po-voS eiri 
estado de pletora. 
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Alberto Tõrres, d-epois de afirmar 
que o. "destino de um país é função 
doe sua lllstória e de sua geografia" 
carac·terizou as fôrças da dispelrsão 
nacional, '- a natureza e a distân
cia, - qua-ndo disse que "um pais 
só. possui integridade e unidade 
quando cobre a sua terra, e envolve 
os seus habitantes, um forte tecido 

;de relações e de interesses prã.ti-
cos". 

Com a sua autoridade incontestá
vel, que sempre será reconhecida, o· 
grande RUI, comentando o aJ:!tigo 
2.0 da Constituição de 1891, e de
f;endendo a identidade entre o ter
ritório nacional e o dos Estados, en
siD.a: 

"De fato não há, 
pode hav·er algum 
nós, que não seja 
ta.dos. 

nem por~ direito 
território, entre 

de um dos Es-

Pa.ra autorizar a enunciação deste 
prolóquio constitucional, disporia, 
nos Estados Unidos, . a Suprema 
Côrte de algum texto na J.ei orgâ-

. nica da .nação? Não dispunha.- Na 
ConstituiÇão daquele pais não se en-

. contra cl-átÍsul!a alguma, que defina 
o território nacional e, neste, o 
quinhão territorial de cada um dos 
Estados. · 

Mas, paJrn chegar a essa fórmula, 
bastava e bastou àquele Tribun.a;l a 
lllstória do país, a evidência das 
coisas, a natureza do pacto ::ne
diante o qual se formara a União, 
pela associação mútua dos ·Estados. 
E1evadas p e 1 a· independência as 
colônias inglêsas a Estados, uns aos 
-outros se ligaram estes, primeira
mente eril confederação, depois, 
apertando entre si os laços, em Re
pública Federativa. Daí os Estados 
Unidos. ·Agremiação dos Estados que 
o constituíram, não era êsse todo 
senão o composto desses Estados. 
Não havia, logo, território. de um 
Estado, que não -estivesse na União, 
nem território da União que se não 
achasse nJ.ml Estado. 

O que nos Estados , Unidos se es
tabeleceu, aliás irres1stivelmeillte, por: 
inferência, no Brasil assenta em 
caJtegóricas disposições constitucio-

naís. Entre nós, de . feirto, quer a. 
Constituição de 1823, quer a de 1891, 
se ocuparam em fixar o territó
rio do pais e a sua divisão, antiga
mente entre as Provincias, agora en
tre os Estados. 

A Constituição de 1823, logo após 
o seu art. 1~0, onáe se define o Im.

. · pério do Brasil, declara, no art. , 2.0 : 

"O seu território é dividido em 
Provincias, na forma ém que 
atualmente ·se acha, as quais po
derão ser subdivididas, como pe
dir o bem do Estado." · 

Eis aí · já fixada a noção da identi
dade entre o território üaeional e o 
do conjunto das .P.rovincias brasilei-
ras. Salvo, pois, a capital do Império, 
que constituía o Município Neutro, 

1lão havia, sob aquêle regime, em tôda. 
a superfície do Brasil, um plano de 

·terra, que se não enquadrasse no ter
ritório de uma Provincia. 

Pela faculdade· que acabamos de ver 
expressa no segundo· artigo da Carta. 
monárquica, as Proví::::.cias podê:in ser 
subdivididas. Mas, po.r mais que se 
subdividam, o. Impér:.:> continuará. 
sempre a se compor exclusivamente"' 

. das Provincias, mais o Município 
Neutro; perdurando invarlãvel; desta
arte, o princípio fundamental de que. 
tirante o Município Neutro, tôda a. 
terra do Império a uma das suas Pro- ·· 
vincias havia de pertencer. 

Ora, a Constituição da Repíiblieá.. 
neste assunto, renova, em têrmos ainda: 
mais irici~vos, desenvolvidos e - pe
remptórios, a fórmula da Carta Im
perial. 

No artigo 1.0, determina· ela: 

"A nação brasileira. . . consti
tui-se, por união perpétua. e in
dissolúvel das suas antigas P.ro
vincias, em Estados Unidos ·do 
Brasil." 

E no art. 2.0 : · 

"cada uma das antigas Provín
cias formará um Estado, e o an
tigo Município Neutro const:tui

. rá o Distrito. Federal." · 
· . ., . 
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Nada; portanto, se mudou na divi
são territorial do Brasil; nada, no ter
ritório de nenhuma das suas divisões. 
O Município Neutro passou, com o seu 
·antigo t~rritório, a chamar-se Distrito· 
Federal. As Provincias, cada qual com 
o seu solo de então, passaram a cons
tituir, respectivamente, os Estados 
(Comentários à ConStituição Federal 
Brasileira) . 

Caminhamos do unitarismo excessi
vo, com a Constituição· do Império, 
tipicamente de ·moldes fra,ncêses, sem 
a necessária gradação à melhor am
biência do povo, para o federalismo 
mais elástico, mais franco, mais am
plo, de que nos faláva Rui, no seu me
morãvel discurso de 16 de dezembro 
de "'i890, perante o Congresso, cuja 
parte ~-ora transcrevemos: 

· ·"Vêde êste abismo enb:e a soli
dez prática daqueles saxônios, 

. educados no Govêrno de si mes
mos, que fundavam, a poder de 
bom senso e liberdade tempera
da, a maior das federações co
nhecidas na história, e o desco · 
medimerito da nossa avidez. On
tem, de federação, não tínhamos 
nada. Hoje, não há federação que 
nos baste! . . . . .:. . 

E condenando êsse largo passo no 
vácuo e no escuro, por assim dizer, ·· · 
.Alberto Tôrres doub:ina: 

tado e não partes . componentes 
dêste; a Naçãó é que se compunha 
de Provm.cías. Agora, porém, pode
se dizer que os Estados é que cons
tituem a Nação, e assim, essa ex
traordinária desproporção ten:i
torial entré'uns e outros, determ1-
narido, necessàriamente, extaorw
nàriamente desigualdade nos ele
mentos vitais e econômicos de 
cadà um, deve, inevitàvelmente, 
influir de modo prejudicial no 
equilibrio da Federação, em cuja 
vida certos Estados estão destina
dos a atuar de um modo incom
paràvelmente mais poderoso do. 
que outro.s. Desde que, pelo r.egi
me de no.ssas instituições, os Es
tados, as parcelas territo.ríais, es
tão co.locadas dentro da federa
ção. no mesmo pé de igualdade,, 
era da máxima conveniência que 
as suas fôrças se equivalessem, 
tanto quanto possfvel, a fim de 
que de· tal circunstância nascesse ó 
perfeito equihõrio para o· funcio
namento do. aparelho federal. A 
República, porém, manteve a mes~ 
ma divjsáo t._erritorial do Im.pé 
rio, não se tendo aproveitado do 
periodo. de tão intensa autoridade. 
que foi o dõ govêrno provisório o.u 
os amplos poderes de· que se achon 
investida a Constituinte, para cor-

:i:igir. ,essa despro;Porção que pode 
vir a ser funesta para o regime 
:federativo." (Elementos de Direi
to. Público e Constitucional Bra· · 
sileiro, 4." ed. págs. 36-37) • 

· "Sõbre o arcabouço do tiPo pre· · 
sidencial e federativo dos ameri
canos, jUstapuseram os constituin
tes priri.cfpios colhidos, aqui e 
acolá, no Direito Público de outros 
paises, principalmente nas teo
rias dos publicistas franceses; e a 
êste acêrvo de· doutrina deram a 
forma sistemática, metódica, re
gulamentansta, do estilo legisia.
tivo próprio do nosso espírito" <A 
Organização NSicional, pág. 30), 

Rodrigo Otávio e ~aulo D. Viana, 
procurando esclarecer· a -formação élo 
Brasil República, e partindo da con~ · 
'licção de que tal formação. se da-a 
eomo conseqüência de origem teórica, 
adjantam: · 

"As provincias ·eram prõpria
. • mente divisões territoriais do. Es-

A emenda em aprêço, inegàvelmen
te, enco:o.tra apoio. no precedente cons
titucional do. art. 5. o das Disposições 
Transitórias da Carta M~ona de 1934, 
que legalizou a situação. de tato oriun
da da incorpora,ção. ·do. Território da 
Acre ao Brasil, por fôrça do. Tratad<l 
de Petrópolis, de 17 de outubro d~ 
1903, que em parte contra_-riara o arti
go. 88 da primeira constituição Re
publicana. · · · · 

Em 1934, o. nosso estatuto básico 
previra a possibilidade da. redivisão 
politico-adminjstJ:ativa do. Pais, como 
se evidencia, enb:e o.utrol!, dos seus ar
tigo.s 1. 0 , 5. õ e 16. 0 
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EDfrentanda-- período mais sério na 
nossa vida de República,- a Carta de 
10 de Novembro de 1937 dera expres
são mais relevante à -entidade Terri
tório (arts. 3.0 , 4.0 e 6.0 ), possibili
tando, até, o aum.ento de seu número., 
quer "por aquisição, conforme a re
gra do direito internacional", quer, 
"no interêsse da defesa nacional, .com 

,4>2.rtes desmembradas dos Estados, 
territóri<:s federais, cuja a.dministra-
ção será regulada ·em lei especial''. 

A Assembléia ,Na-cions:l Constituin
te de 1946, como de seu dever e pela ·
vontade da sua maioria, que reflete, 
não há. contestar, o próprio pensa
mento do pcvo brasileiro, manteve de 
pé a atual Constituição de 1937, ra
tificando, assim, de jure ao nosso ver, 
a cria'Ção dos Territórios focalizados 
na emenda. · 

O projeto em discussão, fruto da in-
_teligência, · da competência e dos es
forços de tódas as correntes de opi
nião que têm assento nesta Assem
bléia, mantém ·os Territórios, con::. 

- forme comprovará. ·a análise mais su
cinta que. se fizer dos seus artigos: 

1.0, parágrafo ~1.0 : "Integram a 
União, · além dos Estadc.-s, ·o Distrito 
Federal e os Territórios''. · 

' 3.0
, inciso 'm: "Resolver definiti

vamente' sôbre os limite:> dos ,Esta
dos, do Distrito Federal e dos Terri
tórios, e sôbre os do território na.cio
nal com. outras nações". · 

3.0 , inciso XIX: "Organizar a ad
minlstração do· Distrito l<"ederal e dos 
Territórios". 

4.0 , inciso -m: "OrganizaÇão judi- • 
.ciária da- União, assim como do Dis
trito · Federal e dos Territóribs. 

2.0 , parágrafo 1.0 : "0 número mini
mo _dcs deputados será de· sete pi>r 
Estado e pelo Distritc Federal, e. tlc 
um por Território". 

92.0 , pará,o-rafo- único: "Mediante 
proposta do Tribllilal. Superior Elei
toral, a lei poderá criar Tribunal Re
gfcnal Eleitoral na C~tal àe _qual
quer Território". 

103.0 , · parágrafo 2. o~ 
capital de Cada. Estado 
e no Distrito Federal, 
RQgional do "Trabalho". 

"Havte:rá.,\. na. 
ou Território 
um Tribunal - . 

· 121.0 : "A administração do DiStrt
to Federa·l, assim -oom'O. a àe càd.a 
Território, regular-,se-á por lei espe-
cial". · 

123.0 : "Cada Território poderá ser 
por lei especia;Z erigido em Estado, 
subdividido em novos Territórios, ou 
ariexadc a um ou mais Estados ou 
a 'outro ou _outros TerritÓrios'_'. 
-~24.0 : "A justiça do Distrito· Fede

ral e a ·dOs Territórios será organi"'
zada por lei fed-eral, observados, • no 
que lhes fôr .a'Plicável, os princípios 
estabelecidos no artigo 116". 

125.0 : "Os Estados, assim como os 
Territórios, organizar-se-ão sob o re- · 
gime municipal". 

128.0 , parágrafo 4.0 : "A UIJ.ião en
tregará aos Municipios de cada Es-'
tado ·ou àe cada Território dez por 
ctnto do que num ()U noutro se arre
cadar pelo impôsto de que trata· o 
n.0 lV. Da -distribuição, feita em par
tes iguais se excJui o municipio da 
Capital". 

129.0 : "E' ainda da competência 
pl"ivativa da União criar,, nos · Terri- -
tórios, os impostos de que trata o a:r-
tigo seguinte". · ~ 

140.0 , § 2.0 , parte final: ·~Proceder

se-á· do mesmo modo, com relação 
aos orçamentos dOs Territórios e dos 
seus município$''. - -

Pensamos · ser desnecessário. . apro
fundar razões e acrescer argumentos 
outros, em defesa da pr~ência. des
ta emenda, que visa a justa• r-epara
ção- acs Estados que forma desmem
brad~ para a constituicão dos atuais 
Territórios, com evidenté prejuízo. ma
terial nas suas rendas públicas e na 
exploração . das riquezas inúmeras que 
tais Territórios têm. sob o seu im
pério. 

Sala das Sessões; 5 de junho · de 
1945. - João Botelho. - Magalhães 
Barata. - LiLmeira Bittencourt. ·-. 
-· Duarte à'Oliveira. - Alvaro Maia, 
Moura Carvalho. -- NelsOn Parijós. 
-- Waldemar Pedro::a. - Leopol!lo 

Peres. - Aiváro ·Adolfo. - Crepory 
'Franco. 

- - , 
o' SR. PRESIDENTE- Está finda 

a hora da sessão; vou ·levantá-la, de
signando para. a de amanhã.; a -seguin- · 
te '-
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· ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão em segun
do t1Lrno,. do Projeto da Consti
. tuição. 

(Quarta sessão) 

Deixaram de colJl!I)arecer 40 Senho
res Representantes: 

Partido Social DemOCTático 

Amazonas: 

Cosme Ferreira. 

Ma.ra.Ilhão: 

Vitorino Freire. - . 
Ceará: 

Osvaldo Studart ~ 

Rio· Grande do Norte:· 
. . 

Mota Netto. 

Pernambuco: 

Costa Porto. 

Pessoa Guerra. 

:Bahia: 

Luiz Barreto, 

Espírito Santo: 

Asdrubal Soares. 
·' . ' 

Minas Gerais: 

··'Pedro Dutra. 
Cristiano· Macha.do. 
Rodrigues· Pereira. 

São Paulo: 

. Cirilo Junior. 
César Costa~ 
Sílvio de Campos. 
José Armando. 
Sampaio Vidal. 
Alves Palma. 

Santa Catarina: ' 

Ivo d'Aquino. 
Altamiro GuiiDarães. 
Hans ·Jordan. · 

Rio Grande do Sul: 

Getulio Vargas. 
Nicolau Vergueiro . 

União DemoCTática Nacional 

Ceará: 
Gentil Barreira. 

. Edgard ·de Arruda. 

Pernambuco: 

Gilberto Freire. 

Sergipe: 

HerLbaldo Vieira. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
Milton Campos. 
~opes Cançado. 

São Paulo: 

Mario Masagão. 
Rmneu Lourenção . 

Partido Trabalhista Brasileiro 
. '{ 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
São Paulo: 

Éugo Borghi. 
Pedroso Ju:i:Jior. 
Berta Condé. 

Partido Comunistci do Brasil 

São Paulo: 

Osvaldo Pacheco. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
\ 

Feli-pé Balbi. 

São Paulo: 

Alti.JJ.Ó Arantes. 

Partido Popular Sindicalista . 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Levanta-se a sessão às 1~ horas .• 
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78.a Sessão, ··em 6. de Jut?ho de 1946 
. 

Presidência dos Senhores Melo Vtana, Presidente e Otávio Mangàbel
ra,. 1.0 Vice-Presidente. 

As 14 horas comparecera.m os Se
nhores. 

Partido Social Democrático 

Acré: 

Hugo Carneiro. 
-~ 

Amazonas: 

Valdemar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 
Pereira da Silva. 

Pará: 

Nelson Parijós. 
João Botelho. 
Maranhão: 
Crepori ~co. 

Pia ui: 

Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 

Almeida'--:Monte. 

Rio Grande do Norte: 
José Varela. 
Valfredo Gurgel. 
· Parafua: · 

Jandui Carneiro. 

Pernambuco: 
Agamemnon Magalhães. 

. Ferreira. Lima. 

Alagoas: 

· Medeiros Neto. 
José·Ma.rla. 

'·"'-•'f.z:.. 
Sergipe: 

Leite Neto. 

Bahia: 

];'into Aleixo. 
Altamirando Req'Uiáo. 

' Espirito santo: 

.Ari Viana. 
Rio de Janeiro: 

Carlos Pinto. 
Heitor Collet. 
Bastos Tavares. 
Acurcio Toxres. 

Minas Gera.is: 

Levindo Coelho. 
Benedito Valadares. 
Bias Fo:tes. 
Duque de MesqUita. 
José· ,Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Alfredo Sá. 

Goiás: 

Dario Cardoso. 
· Galeno ParaDhos. 

Mato Grosso: 

Argemiro Fialho. 

Pa.raná.: 

Roberto Glasser. 
Lauro Lopes. 

.. Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 

Nereu Ramos. 
Orlando BTa.sil. 

Rio Grande do Sul: 

Teodomiro Fonseca. 
Dama.so · Roclla. 
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-:- Daniel Jraraco. 
Manoel Duarte. 
Sousa Costa: 
Pedro Vergara. 
:S:erofiio Azambuja. 

União Democrática Nacional 

Amazon~ 
~ "> ••. Severiano Nunes. 

Pará: 

Epilogo CamJ)OS. 

Mara.nhão: 

Antanor Bogea. 
Pia ui: 

Matias Olimpio. 
José Candido. 

-Ceará: 

Plínio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 
José de Borba. 
Alencar Araripe. 

. Rio ·Gra.nde do Norte: 
José Augusto. 
Aluisio Alves. 

Paraf.ba: 

Ati3.lberto Ribeiro. 
José Gaudêncio. · 

Paraíba: 

Plínio Lemos. 

Alagoas: 

Mario Gomes. 
r • 

Bahia:. 

·Manoel Novaes. 

Espirito. Santo: 
LuiZ Claumo. 

Distrito Feder9J.: 

Euclides· Figueiredo. 

· Rio de Janeiro: 
Prâdo Kelly. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
.·Magalhães Pinto. 

Gabriel Passos. 

São Paulo:-

"· Paulo Nogueira. 
Plínio Barret.JO. 
Toledo Piza .. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 

Domingos Velasco. 

Mato Grosso: 

Vespasiano Martins. 

Santa Catarina: 

Tomas· Fontes. 
· Rio Grande do Sul: 

OsóJ.:iO Tuiuti~ 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Segadas Viana. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 

Minas Gerais:· 

Leri. Santos. 
· Ezequiel_Mendes . 

São Paulo: \ 
Euzebio Rocha. 

· Partido comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Alcedo Coutinho. 

Bahia: 

Carlos Marighela • 
. Distrito Federal: 

João Amàzonas. 
Mauricio Grabois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 

Alcides Sabença. 

· São Pa.ulo: 

José Crispim. 
Jorge Amado. · 

·Partido· Republicano 

· Minas Gerais: 

Jaci Figueiredo. 

!-

.. 
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Paraná: 

Munhoz da ·Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 

Alve,s~ Linhares: 

"Contra oo cinqüenta anoo de 
regime presidencial sempre . pro
testaram os fatos .. A tradição a 
manter ·é a do novo parlamenta
rismo, que não foi c.ria.e:o pela 
lei, mas pela impOS:ção de uma. 
evolução espontânea e fruto de 
nossa vocação para v, liberalismo". 

A outra retificação é relativa · aó 
mscurso do ilustre Representante 

Partido Republicano Progressi3ta 

Rio Grande do Norte: 
Café Filho. 

• Sr. Raul Barbosa, à página nú
. mero 2.337 do mesmo Diário. 

São Paulo: 

Campos Vergal. 

O SR. PR~ - Achan.- · 
do-.se presentes 100 Senhores Re
presentantes; de<:laro aberta a ses-. 
~-

Passa--se à leitura. da a.ta da ses
são anterior. 

O SR. RUGO CARNE!iRO 
(1.0 Suplente, sennndo como 2.0 Se
cretário) - Procede à lleitm"a · da 
ata. 
· O SR. PRJESlDENTE - Em dis

cussão a ata. 
O SR. JOS:S AUGUSTO 

Sr. Presidente, peço a palavra sôbre 
a ata.. 

O SR .. PRIESI1>ENTE - Tem a· 
palavra o nobre· Representante. 

"O SR. J~ AUGUSTO 
(Sôüre a ata) Sr. Presidente, 
con.tra meus háb:Ltos, venho, hoje, 
retificar a a.ta em d'!las pa...-rtes. 

A nrimci:ra é referente à página 
· 2331 -do Diário da Assembléia, . dis
curso do Sr. Raul Pila. Aparteava, 
então, o nobre colega Sr. Aliomar 
Baleeiro. nos segUintes têrmos: 

"'E' ·a forma . mais prática e 
politica. dJe i:tão cria.r um todo 
de renovação radical e -positiva 
subvertendo a tracüção de cin
qüenta anos no Brasil". · 

Em seguida, foi-me atribuído · um 
con.tra aparte assim concebido: 

"Tradição· _de ·cinqüenta anos·. 
do antigo regime liberal". · 

o que eu· disse foi justamente o· 
con.tráirio e a.gors. repito: 

Meu aparte, · nessa. ocasião, refe
ria-se· à influência que os advoga.clos 
chama.dos -aos Tribunais exercem no 
sentido renovador do Direito. Enu
merei, então, entre as grandes fi
guras que, vindas, não da ma.gis-
traltura, mas das cátedras ou . da 
advocacia, c;Ieram sentido novo ~ 

· vieLa judiciária e juridica. no Brasil 
- João M-endes, ,Epitá<:io Pessoa e 
:Pedro Lessa.. 

No aparte, foi a.crescido ai mais 
um ·nome: o· de Clóvis Beviláqua, 
meu insigne mestre e grande amigo, 
e que nu.nca. foi Ministro do Supremo 
T.rlbunal Federal. -

O Sr. Plínió Barreto . - Nunca 
foi, mas deveria ter sido. 

O SR. .JOSÉ AUGUSTO 
- Exatamente, como acaba de dize;r o . 

nobre colega Sr. Pliillio . Barreto; 
não o foi, ape,sar de ter sido con:
vidado duas ou três vêzes, tôdas res
pondidas com- r~usas. Privei com o 
grande mestre e, ass1m, tinha ciência 
dessas recusas. · 

se o nome do grande jurista ·· foi 
àqui invocado, outr~ ilustre Repr:
senta.nte talvez o fJZesse, ·mas na.o 
po.r mim. 

Eram essas, Sr. Presidente, as re
tificações que peço a V. Ex." cons
te~ em·. ata. <Muito. bem.) 

.O SR. ALTAMIRANiDO REQUIAO 
-'- Sr. Presidente, peço a pálavra, 
sõbre a ata. 

O SR. PRlESIDRNTE T-em a. 
palavra o nobre ~presentante. 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
<Sôbre a ata) -. Sr. Presidente~ V. Ex.~> 
e a Assembléia hão de consentir que 
volte, hoje, a fazer .ligeira retifíca-
ção na Ata~ '" · 
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Ontem, quando :procurava contrariar 
a doutrina na véspera aqui exposta, 
de que o Poder . Legislativ~, quando 
do golpe de 10 de novembro de 1937, 
tinha sido dissolvido por uma questão 
de comodismo daquêle, isto é, do le
gislativo, ponderei, precisamente para 
caracterizar. o motivo de minha discor
dância de tése semelhante, que · se 
quaisquer fôrças estranhas ao Legis- · 
!ativo haviam concorrido para sua 
dissolução, . entre aquêles motivos ou 
razões; não se poderia incluir o como
dismo. 

Imediatamente, adUZi as razões que 
se me afiguravam plausíveis, em face 
do 4cto consumado da dissolução e 

:inclui-as entre os fatores. político,;, 
econômicos e sociais. · 

Essa alegação não foi, infeliZmen
te, registrada. ··Acredito, porém; que 
V. Ex.8 , Sr. Presidente, atento como 
estava às minha-S palavras, ouViu per
féitamente essa parte de minha expo
sição. 
- Em verdade, não pode~..a aceitar tese 
semelhante porque nunca, ei::l nossa 
história· política, foi verüicada a dis.: 
solução do Poder Legislativo por Ulil3. 
questão de comOdismo. 

. Em 1891, Deodoro dissolveu o Poder 
Legislativo, inconstituciona.l.nlente, e 
ninguém mais do que esta Assembléia 
sabe .que ·foi, exatamente, por exces
so de combatiVidade, de não. confor
midade com o Poder Executivo. 

mente Ma.li.ani, Ferreira de Sousa e 
Amando Fontes, que ainda·. ontem, 

·aqui, com muita oportunidade me apar
teou, além de muitos outros. 

Mas, varrendo, indiVidualmente, mi
·nha testada, Sr. P.residente, se aqui 
houve .alguém que não fôsse comodis
ta, apesar de fazer parte da maioria, . 
tenho a imodéstia opÓrtuna .de deCla
rar que fui eu. E ninguém mais do 
que um dos corüeus ilustres da União 
Democrática Nacional, o Sr. Coronel 
Juraci Magalhães, meu amigo, .pode~ 
ria atestá-lo, Pols muitas vêzes foi 

. por mim alertado, ainda S. Ex. a no 
govêrno da Bahia, dos perigos que nos 

. rondavam e da necessidade de lhes · 
opormos embargos. Não sei se S. Ex." 
se ·acha· presente; se, por acaso, não 
está, lamento-o. Mas a verdade his
tórica não pode ser deturpada e é 
em seu abono que aqui me encontro 
para contrariar a tese falsa~ defen
der a dignidade de uma maioria que 
não foi comodista. <Muito bem.) 

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

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

Em 1823, preçisam.ente por excesso 
. de vigilância, na célebre' "noite da · 

agonia", foVque Pedro I dissolveu a 
·.Constituinte daquêle ano. 

O SR. SOARES FILHO (Sõbre a 
ata> - · Sr. Presidente, sou chamado, 
há dois dias· a um debate sôbre a 
ata, sem que tenha vontade ae neJ.Q 
entrar. Mas, já que o nobre Depu
tado pela Babia tanto impugna uma. 
simpÍes frase de meu discurso, de 
acusação. de éomodismo ao Parlamen
w de 1937, ante o golpe do poder, 
dev<l deixar bem claro que isto en
volve uma tese muito ampla, a qual 
não pode ser discutida em cinco mi..; 
nutos, sôbre a ata ou pela ordem. 

Conseguintemente, tese errônea a de 
que, por comodismo - já agora expli
cado como da maioria deliberante 'ie 
então - foi dissolVido o Congresso em 
1937 •. 

· O Sr. Aureliano Leite - A· tése , 
é exatissinia, e V. Ex.a muito feliz no 
desenvolvimento e sustentação." 

Terei oportunidade, Sr. Presidente, 
de. com tempo e largueza, sustentar 
meu ponto de vista, aquêle- que decla
rei e que está incluído . numa simples 
expressão do meu discurso. Não a 
retiro; reitero-a e, como declarei, terei 
o~rtunidade, largamente, de demons
trar a tese que sustento. <Muito bem.) 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Folgo em receber o aparte de V. Ex.a. 
porque estou, précisamente, defenden
do a dignidade de uma "Câmara de. cuja. 
maioria o nobre colega ·fez parte, ao 
lado de Leandro Maciel,J osé de Borb<.. 
Manuel Novais, Rafael Cincurá, Agos
tinho Monteiro, Adelmar Rocha, Cle-

o SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem peça a palavra sôbre 
a ata, encerro a sua discussão e vou 
submetê.;.la a votos. (Pausa.) 
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E:;t~ 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 

Ofício:. 
Do Presidente da Comissão de Es

tudos das Indicações: 
Tenho a honra - de dirigir-me n. 

V. Ex.a, na qualidade de Presidente 
da Comissão àe Estudo das Indica
ções, _para . comunicar-lhe que por 
a-provação unânime dos seus mem
bros foram encerrafios os seus trnbn
lhos; em 'virtude do início da d!scus
sã.o, em plenário, do Projr.to da Cons
tituição. 
_ Aproveito a oportunidade para a.pre
sentar a V. Ex. a os meus protestos do. 
mais alta- estima e consideração. -
Alfredo Sá, Presidente. - Inteirada. 
Agradecer e solicitar a continuação 
dos seus . prestimosos trabalhos, após 
o transcurso dO> prazo de rece'binrento 
de emenã.as ao Projeto da Consti
tuição .. 

REQU"'"...Rl:MENTO N.0 217, DE 194il 

Solicita intormcu;ões d.ctaThadCI$ 
do Poder Executivo sõ'bre auto
móveis oficiais e a despesa com 
êles realizada mensalmente. 

Requeiro que a Mesa da. As.c,cm
b!éia Constituinte solicit-e, elo Potlr.r 
Exe-cutivo;· as _ infor:ru;:ções :~cguin· 
tes: · · 

I - Qual o número de nutomôvcln 
oficiais, destinados ao trnnspor~~ de 
passageiros, · licenciados ou reglstra
dcs no Departamento da Pollcll'l. do 
Tráf~go, no Distrito Federnl, no cm·
r-ente · ano, para serviço de C.\d.n. um 
dos Poderes da · Repúbl1ca, H11:lu:~1ve 
órgãos componentes e ó1·;t.:.~ ülrc
tamente subordinados ::.os .111::umos, 

- Prefeitura do Distrito F'(·lr.rnl, suns 
Secretarias, Autarquias, e~ .; . ; 

ti --Quais os números dnt. -plnc:ns 
de ca:da uin dêsses veículos, discri
minadamente Por Podler Públlr.o, 
órgãos, Ministério, Pre!eiturn, nuas 
Secretarias, Auta:rquias, RepnrtlçOes, 
Serviços, etc.; 

-- __ m - Qual a despesa menSAl com 
êsses·-~veiculos, especialmente, em re-

lação a pessoa:! e material, inclusive 
combustível, · conservação e guarda, 
discriminando-se pelos Poderes Pú
blic·cs, E!! respectivos órgãos,- Miriis
térios, Secretarias da Prefeitura, Re
parti~ões, Serviços, e'Çc.; 

IV - .Se ·o Departamento Policial 
·do Tráfego tem oonhecimlento de 
automóveis de propriedade da União 
que circulam com placas destina'Clas 
a ·automóveis particulares -· ou di:pl1:
máticos. No caso afürinativo quais 
os númeJ:IJs .~as · placas dêsses . · au
tomóveis e quais os nomes das au
toridades ou servidores públicos a 
cujo serviço se a·cham tais cru:~ 

r os. 
Sala das Sessões, em 6 de junh~:>

dc. 1945 .. - Café Filho. 
A imprimir. 

IN!liCF.ÇÍ\.0• N.0 120, DE 1946 

Sugere ao Poder E:;;ec-t..lti.vo a 
construção de uma ponte sôbre o 
rio Jatobá, liga:ru:lo a E~ão fer
roviária de Sobral à· C'ldade de · · 
IpúeirCI$, no Estàdo àD. Ceará •. 

, Solici-tamos à Mesa da. Asoombléia 
Nacional Coi...<:titui.nte que encammhe · 
.ao Exmo. Sr. Presidente · da Reoú-· 
blica, . independente de inclusão na. 
ordem do dia, a presente indicação que :. 
il'eibe-ra a S. Ex.a o pedido jã. form.u- · 
lado pela popul:ação da: cidad-e e mu
nicípio de Ipueiras, Estado ·do Ceará, 
em um longo. e· explicativo m-emori-1.1, 
da. Co:tistrução de uma ponte sôbre o 
rio J.atobá, ligando a ~tação ferro-
viária da Estrada d-e, Ferro die Sobra;!; 
à cidad-e do mesmo nome. 

E' que a referida Estaçã.o fõra cons
truida. à marg>em esquerda do _rio Ja
tobi, en-quanto a cidade está loca-· 
lizada ã. margem direita do mesmo ri•:>. 
decorrendo desta separação gr81ndes 
prejuizos para à movimentação pess')S.L 
e comercial do poV() daquêle munic!
pio, conforme esclarece, em minim:os 
detalhes, o aludido memorial a Q'lle 
nos referimos. ~ · · 

Em voerdad-é, são pond~áve.is as ra
zõês apresentadas pelos interessados. 
naquela exposi~, principa;lm-ent=. 
quanto é sabido que se projetava ini
cialmente. a oonstruçã.o da. Estraãa d-e 
Flerro que ·corta o citado municíp1~._, 
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Dão pelo traçado adotado, mas sim p'lr 
1,ll!Il outro que teria a-travessado o rio 
Jàtobá, . ~m em frente da cidadle d:e 
Ipueira.s. 

Por ser a ponte pretendida· uma obra 
:relevante ~ que se ajusta muito bem 
ao desejo do povo ctaquéia. lon,OÍnqlla. 
terra, atendendo não a qualquer exi
gência d!e luxo . ou con!ôrto, mas Slm. 
a real ·e eficiente .i:nberêsse e<:oDIÕmico, 
cUja. · -:~.portâni:ia ressalta · de .!D.IIr
neira posi<tiva. e evidente, não hâ ~mo 
se reconhecer que tem inteira p.-oce
dência o apêlo formulado pelos ce<a.
renses daquela comuna, confiados na 
suprema ··benevolência do Ohe!e do 
Govêmo, quando expontaneaniente se 
declarou "presidente de tod:os os bra
. sileiros". 

'Ademais, a situaQã.O orçamentári'l, 
Oti para melhor dizer, financeira de um 
município como o de IpueiTas, forçoso 
é confessá-lo, não comporta a exe
cução de uma obra como a que ora está 
sendo reclama. da. · 

· Nestas condições, como· representan
tes do povo da.quêle munic.ipio, rati!i

. camas os têrmoo do predito ·memi:l.!'ial 
e subscre'Vlemos nesta indicação o pe
dido que o mesmo contém. · 

Sala das Sessões, da Assembléia Na
cional Ccalst:i-tuinte, em 4 de junho de 
1946. - Gentil- Barreira. - Egoer:;o 
Rodrigues. _:__ Plinio PomPeu. •.. -
Eãgar ãe ATruda. - Bem carvalho. 

INiliCAÇÃO N.O 121, DE 1946 

Sugere cw Poder Executivo pro
vidências para' a ·instalação àe 

· uma edação ·telegráfica na cidade 
de. Urbano ·Santos, no Estado do 
J!riara:nnão. ·., · 

Considerando que o município de 
Urbano Santos; no Estado do Mara
llhã.o, ·não possue serviço telegráfico, 
apesar· de seu crescente. desenvolvi
tnento econônrlco; 

Corisiderando que a -população do 
referido município ' vem. pleiteando, 
há tempos a instalação de uma esta
ção telegráfica em sua séde. ·· · " 

Considerando que êsse justo recla-. 
mo pode ser· objetivado com a cons
trução de· um ramal ligando Urbano 
Santos a Chapadinha, 

Requeremos· que a Mesa da Assem..; 
bléia Na.cional Constituinte encareça 
ao Poder executivo providências no 
sentido 'de ser inStalada uma estaçã<> 
telegráfica na cidade de Urbano San"" 
tos, no Estado do Maranhão, ligan
do-a à cidade de Chapadinha, que 

· é a mais próxima das ·localidades ser
vidas de telégrafo. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 
1946. - Alarico Pacneco. - An
tenor Bogêa. - Lino Macnado .. -
Adelmar Rocha. -Coelho Rodrigues. 
- Càstelo Branco. 

INDICAÇÃO N. 0 122, DE 1946 

Sugere qo Poder Executivo a 
aq'l!,isição àa casa onde nasceu . 
Bdrõara. Heliodora a fim de nela. 
ser instalado o Mv.seu Histór'ico 
de São João d'EZ Rei, de que co
gita a Indicação n.0 109, em su
bstituição ao edifício da Praça 
Ta;mu;nda.ré, pleiteado naquela In-
dicação. · 

Havendo a indicação n.0 109, de 29 
de maio, subscrita por ilustres· e dignos 

· representantes de Minas Gerais nesta. 
Assembléia, sugerido ao Poder Exe
cutivo que o Ministério da Educação 
por seu Serviço do Patrimônio His

. tórico e Artístico Nacional", funde em 
São João del-Rei um museu histó-
rico, adquirindo para séde cio mesmo 
o. prédio da Praça Tamandaré, os :w:e
presentantes· de Minas infra-assina
dos, de pleno acôrdo com aqueles dis
tintos colegas em parte dessa suges
tão, expressam também às autoridades 
a quem ela é feita seu empenho pe'!..~ 

realízação da idéia, que, consultanrlo 
os interêsses culturais de Minas e do 

. Brasil, traduzirá também um ato de 
justiça para com a velha, tradiciona1 
e progressista cidade, berço de Tira
·dentes e de, figuras do mais alto -:-e
levo no .seio da. Pátria e das quais a 
referida indicação lembrou algumas. 

Entretanto, ·tiara que o patrióti::o 
ideal se verifique somente com vant<l.
gens para São João del-Rei, com .sa
tisfação, aplausos e apoio de seu povo, 
em cujo a&àntado espirito ó amor ao 
passado no que êle tem de grandioso 
e às tradições no que elas represen
tam ele respeitáveis, se cultua com o 
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mesmo zêlo e entusiasmo que o a.fer-
~ voram para as realiZações do progressv 

e paz:a as conquistas da civilização; · 
São João del-Rei, terra tradicional
mente religiosa e religiosamente tra.: 
dicionalista, quer também caminh::t~ . 
e destarte também concorrer para o 
engran,decimento da. Pátria. 

/ 

cios da cidade, parte do que consti
tuía. imeljiia.to perigo, não o fazendó 
totalmente, porq:ue, ·depois dêsse tra
balho, a referida emprêsa recebeu 1.0 
"Serviço do Patrimônio HistóricO' e 
Artístico Nacional" notificação de q~1e 
:ta tombar o edificio. 

Nestas cii-cunstàncias, porque con
sUlta os interêsses nacionais, esperam 
os signatários da presente indicação 
que a. patriótica orientação das -auto
ridades às quais co:inpete apreciã-1'1, 
·tomará na devida consideração a, su.,. . 
gestão que nela tão juStamente se 
contêm. · 

Sala. das Sessões da Assembléia N~
cional Constituinte,' 6 de junho de 
1946. - Augusto Viégas. - Bias For
tes. - Alfredo Sá. - Levindo Coelho. 
Joaquim Libânio. - Celso Machado. 
- Wellington Bra:rulão. - José Alk-

Eis porque, assegUrando à Assem-. 
bléia, por · intermédió do primeiro 

·signatário desta, no que põe êle ·toda. 
sua sinceridade. e todú seu escrúpulo. 
não consultar os interêsses da cidade 
nem os do patri~ônio c:Wtural de 
nossa Terra a aquisição do prédio da . 
Praça Tamari.daré para· tal destino. 
·os representantes que esta. assinam so
licitam à Mesa que se digne fazer en
caminhar ao Exmo. Sr. Ministro d'l 
Educação a presente indicação em que 
a S. Ex.a sugerem que; em vez de· 
referído prédio, sefa, pára o aludido 
fim, adquirida a casa em que nasceu 
Bárbara Heliodora, casa que, bi-cen
tenária, Cõnserva, todavia, em boas 
condições e sem o menor traço de d~
turpação de seu estilo, as linhas a\13:
téras de fidalga edificação. 

-mim. - Duque M~quita. - Olinto 

As raZÕes desta justa preferêncJa 
estão ainda, não só no valor artístb> 
dêste esplêndido colonial e em sua 
alta significação história por . ter sido 
o berço da i:aditosa esposa . de. Alva
renga Peixoto, como também porqtre 
o edificio apontado na indicação nú
mero 109 é absolutamente inaprovei
tável, pois pode dizer-se que nãO ma!S 
existe. Na verdade, por suas précá~ 
condições de conservação, inhabltada., 
há talvez mais de quinze anos, porque 
não convinha a seus proprietários con.-

. servá-la, foi essa casá, que ainda não 
estava tombada pelo Patrimônio His
tórico e Artístico Nacional, vendida a 
uma. emprêsa, que, em tais ·condiçõe'5, · 
no intuito de afastar o perigo com 
sua iminente ruina, ameaçava os vi. 
zhlhos, já reclamantes, e os transeun
tes pbr suas proximidades, bem como 
no de evitar a perda. total do res- -
pectivo material, procurou prudente
mente remover tais incovenien~. 

cautelosàmente reti.rS.ndo 'da constru
ção, que nada tem de histónco nem de 
·antiga comparada aos seculares edifl-

Fonseca. - .Mílton Prates. - Lair 
Tostes. -. Benedito Valadares. 
Israel Pinheiro 

I:NDICÀÇÃO :N.0 123,_ DE 1946 
Sugere ao Poder Execut:11o a in

clusão dõs trabalhadOres da Tur
·ma de Emergência do Cais_.,_ do 
Pôrto do Rio de Janeiro na cate
goria de empregados, com -direito 
às vantagens asseguradas ·nas leis 
traõalht!ltas, e a'!Lmento de salá-
rios. · · 

Considerando que o transporte é u.-rn. 
dos setores fundamentais para a vicb 
da Nação, sendo fácil aquilatar ·a im
portância dos serviço::; prestados pela 
Turma. de Trabalhadores de Emergên-

' cia do Càis do Pôrto do Rio de Janei
ro, composta de cêrca de 800 opera.7 . 
rios; · 

considerando que êsses trabalhadores 
formam um quadro· de reserva utilís
simo, co.empre à digposição da Adminis
tração do Pôrto, prontos a entrarem 
em ação a qualquer memento, . desde 
que a boa marcha dos trabalhos assim 

· o exija; · · 
Considerando que êsses operários 

contribuem regularmente para o Insti
tuto dos Marítimos, não são conside
rados como empregados, pOis· não. têm 
direito a férias, assistência social, ·sa
Iãrio de familia, estabilidade, garan
tia de emprego e nem mesmo direito 
ao ·trabalho diáJ:io; 
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Considerando que são forçados s. 
viagens extenuantes, despesas de trs.ns
porte e alimentação matinal, poré,m, 
sem garantia algi.una de trabalho, le
vando, às vêzes uma semana sem se-

. rem· aproveitados; 
Considerando que cêrca de 200 a 30(} 

não encontram vagas para. suas ati
vidades; . 

Consid(!rando que os pesados traba
lhos dêss~ operários requerem per
feita saúde e condições físicas satis
fatótias, · impossíveis de serem. con
servadas nas atuais condições de- vida 
que enfrentam, .pois a falta de tra.ba
lho . constante pllpede que êles perce
bam um salãrio suficiente, capaz de 
permitir .a aqUisição· dos alimentos que 
o oxga.nismo requer; 

Considerando que êsses trabalhadores 
são chefes de familia que arcam com 
pesadas responsabilidades de manu

. tenção das mesmas, numa época em 
.que o custo da vida se elevou de ma
neira. excessiva, quando os próprios 
trabalhadores estáveis lutam com sé
rias di!icuidades para fazerem face 
às despesas de manutenção de seus 
lares·~ · 

•-, ' 
Indicamos que seja encaminhada ao 

Exmo. Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas a seguinte sugestão: 

1 ·- Inclusão dos Trabalhadores ds 
Turina de Emergência do Cais do Pôr
to do Rio de Janeiro, na categcrfa de 
empregados, com direito a férias anuais 
assistência social, . salário família e 
estabilidade. · · 

2 -:-•A~ento geral sôbre todos os sa
lários · .. que são pagos atualmente aos • 
Trabalhos de Emergência do Cais dá 
Pôrto .. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1946. 
- Carlos Prestes. - João Amazo
nas. -· Carlos Marighella. - Jorg~ 

Amado. - José Crispim. - Mauri
ciq Grabois.. - Aiceào Coutinho. :...... 
Agostinho Oliveira. - Batista Neto. 
- AlciàeS Sabença. - Caires de Brito. 
- Clauàino -Silva. - Gregório Beze-
rra. - TritiiLO Correia. 

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

O ilustre Representante Sr. Café 
Filho fêz ontem uma consulta à Mesa, 
focalizando . a possibilidade de um 

Deputado ou Senador; renunciar · à 
legenda pela qual tenha sido el.ei.to. 
para incorporar-~ a outra. 

Parece que a solução dada pelá. 
Mesa não foi bem por todos apreen
dida. Devo por isso, esclarecê-la . 

Cabe, evidentemente, à Me~a resol
ver questões regimentais. A hipótese. 
porém, não é· essa. A mudança de 
legenda por um Representante, ou. 
mais declars.damente, de partido, é 
questão de fôro intimo, de consciên
çia, portanto alheia ao pronuncia
mento da Pl'~sidêneia da Assembléia. 

A Mes:;:.;:nãu cabe ímpôr ao Senador 
ou Deputado a permanência nesta ou 
naquela legenda, neste ou naquele 
partido. 

Conforme afirmei, compete à Mesa 
tão sõmente localiza"r os partidos no 
recinto das sessões, sendo que ate o · 
voto é considerado ·individualmente . 
As listas de chamada e as inscrições 
sôbre legendas são apenas elementos 
auxiliares. · 

Não·· compete à Mesa, nem. no mo
mento, à .Assembléia, deliberar sôbre · 
se a mudança de legenda altera: ó 
mandato do Representante ou deter
mina sua cassação. A matéria seria 
da competência do Tribunal Superior 
Eleitors.l, único que a respeito pode
ria decidir. 

Os §§. 4.0 e 5.0 do art. 3.0 ® Re
gimento Interno, enumerando àtos e 
cargos interditados aos Senhores Se
nadores e Deputados, não se .referem 
ao assunto. Verificada .qua~ in
fração, ao superior Tribunal Eleito
ral caberá, .mediante provocação do 
Presidente da Assembléia., de outro 
Representan.te da Nação ou de qual
quer eleitor aplicar a sanção, no caso 
a perda do mandato, garantindo-se 
plena defesa ao interessado. -

Nesses parágrafos não figura a hi
pótese da mudança de legenda. As-,. 
sim sendo, não cabe à Mesa, siquer. 
levá-lo à apreciação daquele T:rl
bunal. 

Se o fato ocorrer, acatarei a ma-
. · nifestàção que, nesse sentido, façà. o 

Sr.· Representante, o que não im.pe-. 
dirá. que quem se julgue prejudicado. 
leve o caso ao Superior Tribunal Elei
tora.!~ que dêle conheCerá. ou não, de-
acôrdo com a lei. . 
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Esta à explicação mais ampla que patrícios entre __ os grandes nomes uni
posso dar ao ilustre Répresentante, versais que sé ~edicam a êsse ramo 
sr·. Café Filho, que honrou a Mesa da medicina. · - · 
com sua in~agação. O grande aprêço 
que dedico· a s. Ex.a impunhai-me 0 . Não ê menor o prestígio que goza
dever de escla:recer o pensamento de mos no mundo em relação aos outros 
modo completo. (Muito· bem. Muito ·ramos da medicina. · Agora mesmo, 
õem.) - graças a dois brasileiros, Manuel de . 

Abreu com a sua miero-radiogra;fia e 
O SR. P.Rm!DENTE - Tem a pa- Arlindo de Assis com a sua técnica 

lavra o Sr. Alcêdo Coutinho.. especial no pr~paro da vacina B.C.G., 
O s'R. ALC:e:DO COUTINHO - estamos utilizando, como autênticos 

Sr. Presidente, Srs. Representantes, pioneiros, estas duas extraordinárias 
pretendia falar, se o tempo permitisse armas · na profilaxia da tuberculose, 
e fôsse minha intenção tratar do as-- infelizmente empregadas entre nós nu-. 
sunto de um ponto de. vista estrita- ma escala vel"Cladeiramente reduzida. 
mente médico, sôbre as grandes ende- Por outro lado. é notória .a compe
mias, as grandes ·parasitosesr que as- tência e· a dedicação do nosso méÇj.:. 
solam o interior do País mesmo al- .dico. rural,· a quem muito _se deve não 
gumas das nossas cidades do litoral ser mais calamitoso ainda o aspecto 
- como sejam a malária, a .shistosa- sanitá.?-o das nossas POIPulações do in- · 
mose, as verminoses, o tifo, as disen- terior. 
terias, a tuberculose, o tracoma e ou-
t E faltarão por acaso planos, estu- , 
ras. dos .e iniciativas, de âmbito nacional 

.::'Mas, Sr. Presidente, para.f!'l.Zer uma. ou regional, partidos do.govêmo fede-
~lanação, mesmo modesta, sôbre ral ou dos: départamentos estaduais 
qua~quer tml2. dessas endemias, teria de saúde, ba.sea4ios a maioria dêles, em 
f;!Ue trazer para. · aqlli uma série de normas rigoro$amente científicas ? ,.. ., 
da.dos e estatísticas, interpretações· e 
conclusões, que melhor interessariam Evidentemente não. 
a um auditório médico, que não é po- Aqui mesmo· nesta tribuna já fo-
sitivamente o nosso, apesar dos 42 es- tam prmmncia.dos excelentes discur
culáalios, sempre presente$- e atentos sos sôbre assuntos ligados aos proble
às nossas sessões. :maS sa~tá.rios do1 Brasil, alguns dêles 

Falarei por alto, panorâmi.camente, autentica.dos até pela observação dire-
ós '·. ta dos seus autores. porque, :muito de prop i to, prefiro re-

alçar os fatores econômi<;os e sociais Freqüentes tàmbém são os apelos e 
que influem no seu desenvolvimento, sugestões para que se instalem hos-
na sua '.:;,J.a~v.:: ou menor incidêr..cia. pitais, maternidades, ambulatórios, 

Na·'.. realidSide, meus senhores, não aqlli e ali. Outras vêzes, calorosos e 
existe nenlm..__ grande dificuldade de aflitivos a.pelos para que se liquidem 
natureza esseruilitlmente técnica a ser quan~ antes as endemias em· deter-
vencida. . m'--ada região, ou que se ~aça baixar 

Tôdas estas doenças são mais ou me- o ma.is brevemente possível o in<iice 
nos . bem éo.r....:<:c1das no que diz res- de mortalidade infantil ou da tuber
peito à. etiologia, à transmissibili.da.de, culose, em. tal ou qual parte do Bra
à evolução clínica, à profilaxia e ao sil. 
trata.mênto. · o que resta saber é se êstes planos 
T~mos excelentes técnicos, grandes poderão ser executados, ou êsses apê-

sP,.ríitatis~, ·dignos conti.nua.dores do los atendidos, com às exíguas· verbas 
( ·1Ínortal Osv:aldo CJ;UZ. de que dispõem a.s repartições compe-

. A contribUição brasileira à patologia tentes, ·e sem que se promovam simul
trQipica.l pode ser ·conslderada como tã.neamente os meios de·e!evar, ao me
notável, figura.ndo vários de nossos noS um pouco, .o ba1xissimo padrão de 
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vida do nosso trabalhador rural e ur
bano. 

Passe-mos ·agora a apreciar alguns 
dadOs, que de uma maneira muito rá
pida e sintética darão uma noção ge
ral das cendições sànitárias da nossa 
Pátria. 

Começo por afirmar, com tristeza, 
. que somos detentores de um dos maio

re. · indices de mortalidade geral que 
se observa no mundo. Tomando por 
base os anos decorridos entre 1930 e 
1941, e levando-se em . conta os coe
ficientes de mortalidade por 10.000 
habitantes, chegamos à desoladora ve- . 
r:..:~cação, num estudo comparativo com 
as outras nações, de que as cida.des 
brasileiras de Maceió, Salvador, For
taleza, Vitória, Natal e Reci!e são as 
que SJpresentam maior índice .de mor
t~lidade, ultmpa5Sando algumas cida
des sul-americànas da costa do Pací
fico. conhecidas pelo alto índice. de 
mortaliõade, a Bi.rma.nia e a índia 
B~ •·' .. ' ~a. Impressionantes ci!ras de 
mortalidade ~resentam também Be
lém, Pôrto Alegre, Belo H~rizonte, Flo
rianópolis, João Pessoa e Manaus. 
· E o · mais 'importante é que ennoe 
nés essas vidas são cei:fe.da.s numa p!.:r
ce~tagem elevadíssima entre os 20 e 

os 30 anoo cabendo à tuberculose a 
maior res~nsabilidade, especialmente 
nas grail!des ci{lades. 

Nessa. i<'lade, morre-se em Recife 
6 112 l;êzes mais c;Io que em média 
no Canadá e 5 l/2 vêzes mais do que 
nos Estados Unidos. -., 

Um dos nossos -ga-andes flagelos, es
tá represen.tado ·pela malária, que es
palhando-se por todo o território na
cional com exceção . d'O centro e sul · 
do Rio Grande do. Sul, dizima. ou iu.u .. 
tiliza para o trabalho anualmente mais 
de uma centena de milhar de bra.si,-

. lteiros. O coronel Maced'O SOares nu
ma exposição feita · perante a Oomis-: 
são de Inves~a.ção Eoonômica e sO
cial, declarou que é obrigado eiil. numll. 
das ferr9vias do norte,· a manter 2 

vêzes mais funcionários .do· que o ne
cessário, devido à malária que os 

·atinge impiedosa:mente. 
A sua incidência. está 'longe de .ser 

diminuida ou sequer controlada, 'lpe
Sa.r doo esforços d'O Serviço N-aci...m.al 
de Malária que dispõe ·apenas d>e Cr$ 
35.3'77.000,00 para o seu orçamento 
dêste ano. . . 

Avaliando-se as estatísticas re.ferP...n.-
. tes à. mortalidade pela malária uas 
capitais, onde há mais recursos mé-· 
dicos, nos últimos quinze anos, v~i
fica-se que não houve sensível modi
fica~ para melhor. 

Não poderemoo enfrentar o prooiellla. 
da malária enquanto não pud-arinos 
prover amplamente .as nossas ·l.>OP'.l
lações atingidas doe mediCamentos 
profllá.ticos e curati'Vos, gratuitament-e 
ou .PQ[" um preço muito acessi:vel, .como 
está. fazendo em lirga escala a Ve
nezuela, oom bon.s resultados.· 

Isto ê, segundo a opinião dos mais 
autorizados malariologistas moderno3, 
o que· se deve fa21er, especialmente nas 
zonas onde se tornam impraticáveis as 
obras de engenharia saniltá.ria ou· a co-

. Ionização das terras. 

Muitas vêzes -é o nosso arcaico e 
a.nti~social conceito da proprieci.a;de prl .. · 
vada, que constitui o grS!nde entrave 
para o san-eamento de inúmeras re
giões do Brasil. Vejamos por exemp1.o 
ó. caso da Baixada Fluminense, onde 

foram feitas grandes e eficientes obras 
de engenharia sanitária. Terls.\ dP..s9.
parecido a malária ou sequer dimi
nuido sensivelmente .Q seu indice, 
na parte não colonizada? 

Segundu informaçã.o que obtiv~ o 
indice continua ainda a1to e não se 
lliodificará, enquanto tôda essa zona 
calculada em. muitos milha.res de 
quilômetros quadTados, p.ão fõr C!>lo
nizada pelo regime da pequena pro
_prledade, amplamente assi:;.tida téc.tll
ca e financeiramente • 

O Sr. Bastos Tavares - EStou ou
vindo com tõda- atenção as brilhantes 
oonsi:deraçõe:s de V. Ex.". 

O SR. ALC1IDO OOUTnmO 
Muito obrlgs,do a V. Ex. a.. 
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O Sr. ·Bastos Tavares ~ Rea.lmen:te, 
é estranbá.vel que a Gian'fie Comissão .. 
Constitucional houves..~ sid'O mad.ca.s-..a. 
no tocante a-os •recurso.s necessários 
para aDender aos problemas de ::-a.úde 
pública do pais.. · 

O SR. ALO:Il:DO eOUI;lNRO -
O que existe por ora são as . grand-es 
âreas de terras valorizadas fantà.stiea
mente às cus-tas do govêrno,. pla;n.ta
das ck tabuletas· das Companhias te::-
ritortais, como aqui disse Triiino Cv.r
reia, retidas pelos seus afortun.ados 
dono.s. para futuras e mais rendo:>j!.S 
especulações. Existem mmto.s ca:;os 
semelhantes, espalhados pelo :::loS3o 
pais. . . 

Quanto à verminose, . outra pra&,'3. 
nacional, quero reproduzir aqui o · oue 
disse Samuel Pessoa,. ex-Diretor. ·do 
Departamento de Saúde de São Paul<l 
e catedrático. da Universidade d~ 
m~mo Estadõ, num trabalho erit co-
laboração com Humberto Pascali: "0 
sistema atuaL .. pràticamente fa':hou 

. . ' 
POlS apesar dos numerosos anos que se 
escoaram no combate à ancilostomose 

oon.tinua a ende!Wa a preva:becer ns.~ 
populações rurais quase"no mesmo ín
dice de intensidade que b:á. 10 ou 20 
anos ~rás". · 

Teria faltado àquele ilustre · mé.i.i.co · 
· ·orientação cientifica ou fidelidade nl'l. 

apreciaif.i,o dêsse fato? Claro que ~ão. 
- O que aconteceu foi · que tõcias as· 
medidas propriamente médicas fo
ram anuladas pelo fatores econômico" 
e sociais, representados peJas péssi
mas condições de habitação pela de
ficiência alimentar e pela i~orância. 

E isso no Estado mais próspero da · 
Federação! ... · · 

·A shistosomose é outra endemia 
que vem se constituindo numa amea
ça cada vez mais séria às nossas já 
espoliadas populações rurais. o seu · 
raio de difusão estende-se pràtica
mente por quase todo o Brasil che
gando em, algunias regiões a u{restar 
70% d0opulação. ' .. 

Alarl:ilante é também o índice epi
demiológico relativo: às infecções do 
grupo colitifico e às clisenterias. E. a 

· -propósito é. interessante assinalar o 
seguinte: dos· 1.500 municípios bras1- .• 
leiros, até bem pouco tempo. sômen-

-te 301 dispunham de abastecimento. 
dâgua, sendo que· apenas em 181 a 
água sofr~ o tratàmento depurador. 
Quanto aos serviços de· esgotos, ape
sar do& escassos dados · de que dis
pomos, podemos afirmar que a. situa
ção ainda é pior. 

O tracoma, a leischema.niose, a bôba, 
a tripano~omiase de Chagas, a sífilis, 
são outras doenças que existem espa
lhadas, com maior ou menor intensl·· 
dade pelo Brasil afora. 

Vejamos agora. do que dispõe a 
gr~nde maiona do .nosso povo, .sub- · . 
alimentada, pràticamente seminua e 
ignorante, para enfrentar êsses ter-
ríveis e crescentes males.: · 

Coraecemos pelos recursos orça
mentários. . 

· O Departamento Nacional de Saú
de Pública., teve o seu ox:ça.mento fi
xado jJara êste ano em Cr$ : ••.•. 
188.622.000,00. Julgo desnecessário 
demQnstl'ar a inviabilidade de uma 
grande e eficiente campanha sanitâ-, 
ria nacio~al, com tão. insignificante 
verba, quando sabemos que sõmente . 
para manter o minimo de leitos des
tfuados aos ·tuberculosos <considera
se como ririnimo, um leito por óbito>. 
o D.N.S.P. teria que despender por 
ano para manutençãc. de cêrca de 
40.000, re;;>resentando o custo diário 
de ·Cr$ 30,00 por leito, nada menos 
de Cr$ 438.COO.OOO,OO, mais do du- · 
plo do orçamento total. No cálculo 
acima a :epartição federal manteria 
apenas um pouco mais de um têrço 
dos 114..000 leitos. correspondentes a 
igual . mj:mero de óbitbs por tuber •. 
culoso~ <estatística de 1943). ficando. 
o restante _para as repartições esta~ 
duais e instituições privadas. A -ver
ba. federal destinada ao Serviço Na
cional de .Tuberculosos ·incluída no 
D.N.S.P. dêste. ano, é de Cr$ ..•. 
9.439.190.00, menos da vigésima par
te do que ::i.everia set c:estinada à hos
pitalização dos tuberculosos. E os dis
pensários, serytços de visitadoras, etc 
etc.?... · 

Nos Estados os gastos sôbre o orça-
. menta com saúde e assistência., va
riam muito de acôrdo com os quadros 
seguintes, no ano de · 1944, segundo 
dados fornecidos pelo D.N.S,P. "' 
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CASTOS (% SÔBRE O ORÇAMENTt;>) P'-R 

ESTADOS, . COM SA"ÚDE E ASSIS'ItNCI!. 

(1944) 

I ANO 

ESTADOS I 
' 
%s 

Alagoas .......... \ 7,00 

' I 

.Amazonas ....... 9,60 

....... ~ .. ·l Bahia 5,60 

' 

Ceará . ·.·· ..... .'. ·)· 7,60! 

Es:pirito Santo •.. 5,20 I 

·I 
1944 I 

I TOl'AL 

I 
%A I 

' I 

I 
3,40 \ 10,40 I .. 

I . 
2,1o 1 11.7& 

I 
I 

2,80 I 8,40 

I 
1,30\ 8,90 

I 
I 

S.40 

L 
1,20 ! 

Goiás . .••......... 4,40 0,80 5.::.0 

Maranhão .....• ·l 7,00 l 4,30 ~ U,3il 

.... i I 
Mato Grosso 8,50 0,60 I 9,10 

1 -I 

Minas GerRis .... ~.20 1,30 4.,50 
. . 

• · •••• : ••••• ·l·11,60 
I 

Pará 5,30 1 16.90 
I 

........ ·l 5,20 l I 
Paraíba 1,9o 1 . 7 .1n 

I I 

Paraná •... · .•...• 5,90 l o.sol 6,30 
/ I 

Pernambuco_ .... ·l 3,30 4,2C l 7,50 

- I 

......... , .. ··I I 
. Pis.tií 6,40 7,oo 1 13,40 I . 

Estado do Rio ... . 6,90 l· 2,70 9,40 

R. G do Norte .. 6,40 2,40 6,80 
-

R. G. do Sul ..... ~.oo 1,201 4.2J 
I 

Santa Catarina ... ' 7,5() 2,60 110,10 
. 

São Paulo ...... 4,40 2,50 6,90 

Sergipe . ......... I I 
4,80 2,30 1 6,90 

I I 

-
Vejamos agora os gastos com saúde 

e assistência "per capita": 

ANO 1944 

ESTADOS 

Alagoas ......... \ 1,90 · .0~90 ·I 2,80 

.A_un_a_zo_nas--.-. -•• -•• -.~,__6_,8_0 7-~-1,50 1· 3,3'l 

·, 2,701 
I 

Bahia ........... 1,301 4,00 

. . I 
Ceará . . . . . . . . . . . J 1,50 o,3o 1 1,8(! 

I 
I I . 

o,7o I Espirito Santo .. 3,10 s.so 
I 

Goiás ........... 2,10 0:.40 
1
-2.50 

Maralihão .•..... 1,50 0,90.! 2,30 

. ... ·I I 
Mato Grosso 4,00 o,so 1 4.30 

I 
I 
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I 
Minas Gerais , .. f 2,00 

- I 

7 ,OI} I 
Paralba 1,50 

Par~/ ......... ·l 4,10 

Pernambuco .·. :. ·l 1~40 1 

Pia~ ... -........ ·l 2,20 

Estado do Rio ... \ 5,40 1 
I 

R. ·G. do Norte·.: I 2,2(} 
.. 

R. G .do Sul ... ·1 .4,70 

Santa Catarina .. 3,40 
. 

São Pa~<>- ..... ·I 8,90 

Sergipe ......... ·l 2,10 

. 

I 
o.so I s.so 

I 
3,20 l 10,20 

I 
I 

0,50 l 2,00 
. I -

I 
0,30 I 4.40 

l 
1,so 1 3,2o 

I 
I 

I 
2,40 I 4,60 

2,10 1,50 

0,80 3,00 

1,90 I 6:6o 
I 
l -

1,2o 1 4,60 
I 

5,00 i 13,90 

1,oo I 3,ln . 
! 

O SR. ALCIDO COUTINHO 
Perfeitamente. O Estado· do Rio gas
ta, . "per ca.pita" Cr$ 7,50, e destiná · 
9,40% do seu orçamento aos serviços 
de saúde e assistência. 

O sr: Alfredo Weves - Posso adian-. 
tar a v. Ex."" que a receita orçamen
tá.ria do men Estado, nos illtimos · 

. anos, tem 5e preoéupado muito com os 
problemas de Saúde Pública e Edu
cação, como é -fácil vérificar-se pelos 
orçamentos e relatórios -da II_;terven
toria. 

. O SR. ALC:t!:DO COUTINHO 
Vou demonstrar que· o êxito das cam
panhas ·depende em grande parte dos 
orçamentos, mas êstes são conseqüên
cias da- renda 'nacional, e todos nós 
· saJbemos que .a. renda' nacional é ín-
fima. " 

As Caixas de Aposentador1a. e Pen- . 
sões gastaram, no ano . de -!943, • · ••• ·· · 
Cr$ 19.340.ooo;oo e os Institutos de Pre
vidência Cr$ 11.618.000,00. Conside
rando-se que tenha havido um au
mento de cêrca de 30% nesses orça
mentos, verifica-se -que as càixa.s de 
Aposentadoria · e Institutos estarão · 
despendendo, no máximo, Cr$ ..... . 
50.000. ooo,oo, em , todo o Brasil. · 
·o Sr. Alfredo Neves -- Mas não 

têm· dado aos associados a assiStência 
-médico-soci21 que seus recursos per:.. 
mitiriam. As grandes reservas, na 
quase totalidade, são desviadas para 
.outros fins, que não aquêle precfpuo 
da ct'..ação dos Institutos de Eievidên-

E' importante assinalar que São cia Social. 
Paulo tendo destinado apenas 6,9.0% O SR.· ALCEDO COU"'''NEO -
do seu orçamento geral, tinha per- · Examinemos agora, por alto, a situa
mitido um gasto de 13,90, "per c:a- ção no que diz respeito ao número de 
pita", cem saúde ;: assistência, en- leitos e de médicos, segundo dados 
quanto que o Pará, de~tinando 16,90_% .. fornecidos pelo I.S.S.B. · 

· do seu orçamento pôde apenas dis- · · · · . dis _ 
por de 10,20, "per capita", para saúde Comecemos pelos médi_cos. po 
e assistência. mos, na melh_or das hipóteses, de . 

Levando-se em consideração que· a. 
maior parte do dirihe:ro fica nas ca- . 

. pita~. pOdemos avaliar · o. que pode 
sob1:a1: para ·o ínteriorl ' 

o Sr. Alfredo Neves .:.... ·Não ouvi 
bem a percent!:tgem do Estado do 
ruo de Janeiro. Quer ter· a -bondade 
de repeti-la? 

16.000 facultativos para atender· a 
'tõda a popÜiação do Brasil. Levan
do-se .em conta o fato c!e que cêrca 
de 11. 000 estão localizados nas capi- . 
tais,· restam apenas. um pouco Iriais 
de 5.000 para atender à nossa rare
feita e irregularmente distribuída po
pulaÇão do. interior, ficando assim 
cêrca de 61% dos médicos para. as ca-:- · 
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pitais e 39% para. ó interior, resultan
dó disso ·que em algumas regiões só 
existe um médico para 13.000 habi-. 
tantes, quando o razoável entre nós. 
seria 1 para 1.400 habitantes. Sõmen., 
te 3,24 da nossa população está ser-

. vida na proporção acima. 16.600.000 
estão servidos por médicos numa ba-. 
se superior a 7. 500 habitantes por mé
dico. 9. 200.000 estão servidos na ba
se de s:soo . por médico. 10,1% dá. 
nossa população, ou seja 4.500.000 
não dispõe de um só médico. O Nor
te e o Nordeste são as regiões que 
se apresentam em piores condições. 
No Nordeste 20,37% da população não 

· d:Spõem de médicos nos municípios C.e · 
residência; 60,70% têm médicos na · 
base de mais 7. 500 habitantes por 
méclico. · Mais de 300 municípios no 
Brasil não têm médicos. E' muito pe
queno também o número de enfer-

. meiras e atendentes. Deveríamos ~er 

'·· 70.000, quando temos apenas 10.000. 
Deveriam os ter 20. 000 dentistas, entre 
diplonlàdos e práticos,· quando temos 
apenas 10.000. Qlla.nto ao número de 
leitos é chocante a· nossa precarieda
de. Basta dizer que sõmente 16,93% 
da popUlação brasileira têm leitos na 
proporção considerada boa, que 'é 1 
leito para cada 200 habitantes. 43,14% 
·estão, absolutamente desprovidos de 
leito .. ·Há Estados, como o Maranhão, 
em que 93,03% da população. não dis-

. põe de leito. Contamos apenas com 
83.000 leitos de hospitais ge:tais, quan
do deveríamos ter aproximadamente 
numa , base apenas razoável para o 
Brasil;, 225.000, sem falar· nos leitos 
destinados aos tuberculosos, doentes 
mentais . e leprosos. 

O Sr. AZ!reão Neves - Realmen
te, com referência às doenças men- · 
tais; a situação do Brasil é precaris
sima, direi mesmo, abaixo de toda a 
critica. 

o Sr. José Romero - o ilustre ora
dor · atribui , a falta de assistência 
médica, .no interior, à má vontade dos 
médicos. ou do Govêmo? 

O Sr. Alfreão- Neves - Jõ: que o .nú
mero c1é· médicos ainda não correspon-

de às necessidades das populações do 
Brasil .. 

O SR. ALCEDO COUTINHO -
Na continuação do meu discurso Vos
sa Ex.a tera a resposta. <Lendo): 

Como acabamos de ver, o Brasil é 
na realidade um grande hospital, mas 
um hospital sem leitos, sem médicos. 
sem remédios e ·sem recursos.· Imen
sas são as nossas necessidades e di
minutas as nossas possiÔilidades. Ex
tremamente chocante é a desproporção . 
existente entre as capitais e o inte
rior no que diz respeito aos recurSos 
financeiros e técnlcos. 

];: mais do que eVidente, que o baixo 
padrão sanitãrio do nosso povo não é 
mais do que o refle.'l:o do atraso eco

. nõmico em que nos encontramos. E 
impossível obter . recursos- para levar 
adiante uin plano realmente eficientt:, 

· destinado a melhorar de fato o nos
so padrão sanitário.·· Com a diminuta. 
renda nacional de que dispomos, 25 
vêzes menor per-capita do que, !POr 
exemplo, a norte-american~. não po
dem. os serviços de saúde esperar do-

, tações orçamentárias que lhes per
mitam trabalhar com resultados satis-
fatórios. · 
' Por outro lado, o problema de saúde 
no Brasil está ligado intimamente ao 
da alimentação e êste por sua vez ao 
da produção. · 

E' fácil compreender porque a maio
ria dos centros de saúde espalhados 
pelo interior, destinados à medicina 
preventiva, mal dotados dos mais ele
mentares recursos, logo se tranSfor
mam em simples consultórios de cli..: 
nica geral, onde ·se receitam remédios · 
para quem, as mais das vêzes, não 
tem o que comer. 

E' o mesmo destino dos centros de 
puericultura, q,ue por mais bem insta
lados e "fotografados" que se apresen
tem estão multo longe de realmente 
modificar o índice . de mortalidade in
fantil, quando se sa.be que 50% das 
mortes decorrem da deficiência ali
mentar. 

Pergunto, de que serve ensinar ao 
nosso homem rural que deve usa.'t cal-
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çados, utilizar fossas, munir-se de 
mosquiteiros, ou beber água filtrada? 

Que sentido te..""iam. êstês conselhos 
para Inilhões de brasileiros que habi
tam choças miseráveis, que têm escas
samente para a sua alimentação dois 
{)U três alimentos e que vivem comple
tamente dissociados dos beneficios da· 
civilização? 

Atribuir-se, como se diz freqüente
mente, à falta de educação o baixo 

) padrão ·sanitário do nosso homem ru
ral, é muito simplismo, para não dizer 
comodismo impatriótico. 

Tem tôda razão quem disse · "o de
senvolvimento da instrução popular é 
condicionado no Brasil pela criação 
da riqueza e pela formação de núcleos 
populosos." 

De fato, nossa fraca· densidade de- . 
mográfica, 4,3 por quilômetro qua
drado, é um dos maiores .óbices, não 
só às· nossas campanhas sanitáriás· e 
educacionais, como · também ao nosso 
próprio desenvolvimento econômico. 

Urge condensar nossa popuLação ra
refeita em tôrno ·dos centros consu
midores dotados de melhores recursos, 
ou perto das vias de comunicação. A 
nÓssa marcha em vez de ser para. 
oeste, como geralmente e vagamente se 
prega, deve ser para a ciV'il:ização. Não 
para as cidades, mas para. as terras 
a.ccessiveis aos recursos técnicos indis
p~nsáveis e. ao intercâmbio .mercantil. , 

Por mais paradoxal que pareça.. a 
marcha da nossa civilização nas zonas 
rurais, em muitas regiões do Brasil, 
terá que se processar numa direção . 
inicialmente centripeta, -para que de
pois possa se expandir no sentido cen
trifugo, que é o normaL 

Só através de uma reforma agrária, 
fracionando-se. os latifúndios impro
dutivos, de acõrdo com as condições 
especificas de cada região brasileira, 
poderemos abrir novos horizontes para · 
nossa economia agricola, que em vez de 
se basear principalmente em produ
tos de exportação, se diversificaria em 
muitos ot.'tl:os . produtos, principal
mente os de consumo nacional; tor
nando assim possive.l um. rápido cret-

cimento do nosso mercado interno e 
conseqüentemente da renda nacional. 

Não· existe nenhum pafs. em que a 
propriedade rural esteja tão concen
trada como no nosso. 

Apenas 20,8% dos que trabalham na 
. pecuária e na agricultura· são proprie

tários, ou sejam 6,7% dos que vivem 
no campo, ou 4,6% dos· habitantes do 
Brasil. 

Resulta deSsa absurda distribuição 
das nossas terras, que a ãrea · culti
vada das nossas . propriedades agrico'
las não vai além de 6,5% da sua ex- · 
tensão total, uu sejam 1,5% de todo 
terrltório brasileiro. Segundo o recen
seamento de 1940, 18% dos proprietá
rios possuem dois têrços· da ãrea ·total 
das propriedades rúrais.. :tl:sses 18% 
correspondem a 3,7% dos 9.000.000 de 
brasileiros que se. dedicam à atividade 
agro-pecuãria. PÓr outro lado, o nú

·mero de propriedades que contam com 
men9s de 5 hectares, tamanho eviden
temente anti-econômico, é muito gran-· 
de, chegando em alguns estados a ~%. 
54% e até 81% de tôdas as proprieda
des, como acontece no Maranhão. 

Meus senhores, o nosso · a.na:crônicl) 
regime agrãri<>, cheio de sobrévivência.s 
feudais e até escravagii;tas. é um dos 
maiores entraves ao nosso desenvolvi.;. 
mente econômico e social, e portanto 
ao melhor,amento, do padrão sanitário 
·dos nossoS patr~clos. 

E' comúi:n atribuir-se ao dezcaso dos 
governos a falta de hospitais, de am
bulatórios, de médicos e medicamen
tos. Ninguém se lembra. de que tudo 
isto custa dinheiro, e d.i+lheiro não cai 
do. céu. Terã que ser conseguido pelo 
aumento substancia:i da .nossa renda 
nacional, que por sua. vez estã condi
cionada pelo aumento da produção em 
geral. 

A responsabilidade do nosSõ atraso 
cabe a todos nós que participamos da 
vida política do pais. E, a esta Assem
bléia Constituinte. estã destinada a 
magna tarefa de mostrar ao povo as. 
diretrizes. seguras e definitivas para 
sua libertação, diretrizes que devem fi
car con5ubstanciadas, inequivocamen-

. . 
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te, na Co!lStituição. Esta Assembléia 
Constituinte; eleita pelo povo em elei-

. çóes livres, pará. o povo deve se vol
tar, e não para os inimigos da nossa 
emancipação econômica e do nosso 
processo. 

- .. 
Nada faremos de construtivo, se não 

·de-rmos um sentido verdadeiramente 
nacional ·à análise . e à solução dos 
nossos problemas fundamentais. A 
realidade brasileira que. -já tem sido 
tão deformada pelos poetas e ufanis
t'as, e pelos relatórios oficiais e ofi
ciosos, feitos mais pa-ra confundi-r do 
qu~ para esclarecer, precisa ser levarl::L 
de uma maneira nua e crua ao conhe~ 
c4nento do nosso povo. Como já disse 

. em outra oport1.1.nidde "nada existe em 
política econômica e social, que não . / 

I; 

possa ser debatido e· divulgado ampla-
mente. Esta, aliás, é a melhor forma 
de emulação democrática". · 

É o que tem feito o meu Partido, 
tão mal compreendido e tão fre
qüentemente caluniado. Não será 
pela -subserviência aos plutocratas da 
City e Wall Street e aos seus agentes 
indígenas, que tudo farão para nos 
manter colônia, que vamos atrair ca
pitais e a colaboração direta dos ho
mens de negócios e dos industriais 
americanos e inglêses, que em bases 
econômicas e justas queiram se fbtal' 
em nossa terra. Será. sobretudo, pelo 
bom senso,. pela demonstração de per
feito conhecimento dos nossos proble
mas e pela nossa disposição patrló
tiéa em resolvê-los, que poderemos 
inspirar confiança no -exterior. 

Dos magriatas do capital finan
ceiro, dês..c:es imperialistas sem alma 

.. e sem pátria, que vendiam armas 
·para que o Japão -massacrasse as m:. 
defesas populaçõeS chinesas, e sucata 
de ferro e aviões, para que o maior 
inimigo potencial dos Estados Unidos 
agredisse sua própria pátria, nada po
demos esperar, senão a mão de ferro 
e a sangria cada vez maior da nossa 
economia. 

Quero ler, ràpidamente, alguns da
dos · publicados pelo "Correio· da 
Manhã." de 30 de julho de'1943 sôbre 
a Lig~t. (Lê) : 

Em 1942 a emprêsa teve um lucro 
liquido que representa um têrço da 
renda bruta. Assim: 

Exercícios - Renda total - Lucro 
líquido - % de renda total 

1939 $ U/S 37.514.000 9.166.000 24,4 
1940 38.133.000 9.260.000 24,2 
1941 '43.426.000 13.149.000 30~ 

" 1942 47.840.000 16.066.000 33,6 

O capital invertido é considerado 
como de U/s $ 181 milhões, o que sig
nifica um lucro liquido. de 8.88%. 
"Mas, de acôrdo- com os cálculos da 
r-A...,rta Companhia O lucro lít!uido 
corresponde a 2. 28 dólares nara cada 
uma das suas 7. 600. 000 aç~s ordina
rias ·(sem valor nominal) , resultado 
que pode ser considerado muito fa
vorável". Convém notar que no mer
cado de New York_ as ações chega
ram lias últimas semanas à. cotação de 
23 dólares quando eram regularmente 
cotadas a 4.63, quer dizer, _"que no 
decorrer de 16 meses o preço. dos tí
tulos da Light quintuplicou". 

O Sr. Soares FUho - V. Ex. a acha 
que, em face do fenômeno que acaba 

. de 'apontar êsse tópico do "Correio 
da Manhã", o dispositivo constitucio
nal seja suficiente ou esteja à altura 
de impedir a continuação de lucros 
tão avultados? 

O SR. ALCEDO COUTINHO - Re
firo-me aos trustes e monopólios. 
Deixei de ler essa parte, por falta de 
tempo. 

(Lendo.) Não se justifica que uma 
emprêsa como a Light, numa fase ab
solutamente- parasitária da sua exis
tência. não seja nacionalizada. Não 
se alegue incapacidade nossa para 
bem dirigí-la. Não me consta; que 
a central do .Brasil seja pior dirigida 
que as f~rrovias estrangeiras existen
tes no Brasil. Volta Redonda, para 
não citar outros exemplos, é um des
mentido a essa aludida falta de con• 
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fiança nos nossos homens. Os seiscen
tos milhões de cruzeiros de lucro lí- · 
quido que vão quase todos para o es
trangeiro seria um formidável refôrço 
para nessa economia. 

E á propósito, Srs. Representantes, 
quero chamar vossa atenção para o 
parágrafo quinto do artigo cento e ses
senta e quatro, do projeto da Consti
tuição, que diz o seguinte: 

''Os trustes, cartéis, entendimen
.tos ou ajustes de qualq~er organi
zação grupo, emprêsa ou indivíduo, 
sejam de que natureza forem, pa
ra dominar os. mercados internos, 

· eliminar os concorrentes e explorar 
os consumidores Pelos preços 011 

qualquer outra forma de opressão, 
serão reprimidos, nos têrmos de 
lei especial. .. 

E chamo a atenção para que êsse 
dispositivo constitucional se torne de 
fato uma. arma efici:mte contra os 
trustes estrangeiros, que tão poderosos 
se tornam, que podem lançar mão de 
uma rep~tição pública, e até de um 
"jurista" para massacrar patrícios nos-

. sos que lutam padfica e .legalmente 
pela justa melhoria dos seus salários. 

Sem um contrõle ativo e contínuo do 
nosso comércio exterior, que se faz ge
ralmente à revelia e contra os- mais 
vitais interêsses nacionais, não pode
mos estabelecer um regime de priori
dade para as nossas importações, tão 
necessário ao rigoroso selecionamento 
dos bens de produção· destína<i.os a 
nossa emancipação econômica. 

Meus caros colegas, dirijo-me espe• 
cialmente aos da minha profissão, não 
é possível dar saúde aos brasileiros, 
dentro da ·estrutura econômica e social 
em que nos encontramos. 
· Não adianta acusar governos õu di
taduras, se não nos lançamos resolu
tamente contra as causas principais 
do nosso atraso e da nossa penúria. 

Urge entretanto, tomar medidas ur
gentes e imediatas, mesmo dentro dos 
nossos precários recursos atuais. 

E as medidas aue trazemos á consi
deração dos ilustres ·congressistas são. 
as seguintes: 

1.0 
--: Criação de um grande labo

ratório de produtos farmacêuticos pelo 
Govêrno Federal, para fornecimento, 

pelo ·custo, dos medicamentos básicos 
à profilaxia e ao tratamento das nos
sas grandes endemias; Essa providên
cia, v..ria talvez ·contrariar o interêsse 
de algumas índústrias, mas, sem dúvida 
nenhuma, beneficiaria a milhões de 
brasileiros. 

2.0 
- Fusão num só órgão dos nos

sos institutos de previdência. Isso· vi
ria dar à assistência social um co
mando único, tornando assim possível 
a execução de um .plano racional e efi
ciente. para todo Brasil. 

Con..l-J.eço, aliás, em linhas gerais, .o 
grande plano concebido e elaborado 
pelo· ilustre patrício · Dr. João Carlos 
Vital e seus competenti!S auxiliares do 
I. S. S. B., órgão justamente criado 
para estudar a fusão das caixas de 
pensões e aposentadoria. Pondo se 
l;a.do certos aspectos que consideramos 
utópicos pelo menos para o momento 
atual, não podemos deixar de reco
nhecer nesse plano uma notáve~ con
tribuição para a solução dos nossos 
problemas ·de saúde e assistência: 

3.0 
- Uma gran<ie campanha junto· 

aos nossos proprietários rurais, no sen
tião de incutir-lhes maior preocupa
ção pela saúde dos trabalhadores, mos
trando-lhes, por exemplo, entre outras 
coisas, que é mais patriótico salvar 
~;:equenas '-'-i aturas humanas que· mor
rem por falta de um· pouco de leite, 
do que se preocupar com que· seus be
zen-os sejam lQO.% bem alimentados. 

4.0 
- Instalação de gran.las ou fa-

. zendas de gado leiteiro perto das gran
des cidades, por iniciativa e mantidas 
pelo govêrno, para b forne<:imento de 
leite gratuito ou barato às familias 
mais necessitadas e aos lactários. 

5.0
- Deixar ao D. N. S. P. a ori

entação e· o contrôle de tõdas as cam
panhas sanitárias,,. especiàlmente no 
que diz respeito às epidemias. Isso é 
muito importante devido a diversidade 
de recursos técnicos e financeiros, exis
tente nos vários . Estados da Federa
ção. 

8.0 - Facilidade para a iormação de 
novos quadros de médicos, enfermei
ros, dentistas e farmacêuticos, tornando 
o estudo mais accessível e dando mlS· 
lhores garantias a êsses profissiónais. 

7.0
- Doação de terrenos ou prédios 

nacionais com isenção de taxas e -im-
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postos às instituições privadas de ca
ráter filantrópico ou científico, desti-
nadas á assistência médica. . 

8.0 ;...._ Ampliação do número de dis
pensários, para que se tome cada vez 
mais largo o emprêgo de Abreugraiia 
e da Calmetização. 

9. 0 - Uma intensa campanha e rigo
rosa fiscalização por parte das auto
ridades sanitárias e do Ministério do 
Trabalho, no sentido de que sejam me
lhor~s as péssimas conruções de tra
balho que se observam na quase to
tãlidade dos nossos estabelecimentos 
industriais. 

Meus Senhores. -· Para não sucum
birmos como nação e como povo, temos 
que declarar uma verdadeira guerra 

·ao pauperismo e às doenças. Não guer· 
ra .superficial, simbólica, apenas for
mal, que fica restrita aos gabinetes, 
às discussões e às · conferências, mas 
uma guerra real, profunda e conse
qüente, que deve ser travada na paz 
para que. possamos ganhá-la. Essa é 
a guerra que nos interessa no momen-

. to. Qualquer uma outra, é uma guerra 
contra nós mesmos. 

Que oa.da brasileiro realmente pa
triota, ocupe ó seu põsto! <Muito bem, 
muito bem. Palmas. O orador é cum
primentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Está fin~ 
a hora do Experuente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Compareceram mais 175 Senh~ 
Representantes: 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 

Pará: 

Magalhães Barata.. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira .. 

Maranhão: 

Clodomir ·Cardoso. 
Odilon Soares. 
Luiz Carvalho. 
Afonso Matos. 

Ceará: 

Frota Gentil. 
Raul Barbosa. 

R. G. Norte: 

Georgino Avelino. 
Dioclécio ·nuarte. 

Paraiba: 

Samuel Duarte. 
josé Jofili. 

Pernambuco: 

Novais F!lho. 
Etelvino Lins. 
Jarbas Maranhão. 
Gercino Pontes. 
Osvaldo Lima. 
Bar.bosa Lima. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Góis Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Lauro Montenegro. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 

Lauró de Freitas. 
Aloisio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão •. 
Vieira de Melo. 
Eunápio de Queiroz. 
Fróes da Mota. 

E. Santo: 

Atilio Vivaqua. 
Henrique de Novais. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales. 
Vieira de Rezende: 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia. 
José Romero. 



R. Janeiro. 
-
Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Paulo Fernan<les. 
Brígida Tinoco. 
Miguel Couto. 

/ M. Gerais: 

Juscelino Kubitschek. 
Roangues Seabra. 
Israel Pinne1ro. 
Wellington Brandão. 
Joaqlllill Libãnio. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 
Olinto l''onseca. 
Lair Tostes. 
Milton P:rates. 

São Paulo: _ 

Gofredo Teles. 
· Novell Júmor. 
Antõmo Feliciano. 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
Horácio Lafer. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogueira. 
Sampaio Vidal. 
Alves Palma. 
Honório Monteiro; 

Goiás: 

Diógenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Caiado Godói. 
Guilherme Xavier. 

M. Grosso: 

Ponce ·de .Arruda. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 

Fernando Flôr~: 
Munhoz de Melo. 
João Ag-.Uar. 
Aramis Ataíde. 

s. Catarina: 

'õtacfiio Costa. 
Roberto Grossemba.cher. 
Rogério Vieira. 
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·.:&. ·G. ·sul: 

Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa. 
·Brochado da Rocha. 
Elói ·Rocha. 
Bittencourt Azambuja. 
·Glicério Alves. 
.Mércio Teixeira. 
Baiard Lima. 

União Democrática Nacional 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 

Maranhão: 

Alarico :Pacheco. 

:Piauí: 

;Es:tná.ragdo de :Freitas. 
Antônio ·Correia. 
AçleJ.mar ·<Roeba. 
·Coelho :Rodrigues. 

.Ceará: 

-~eni' Carvalho. 
Fernandes Teles. 
Leão Sampaio. 
'Edgar de Arruda.. · 

R. G. Norte: 

·Ferreira de .Sousa. 

Para1ba: 

Vergniaud Vanderlei. 
Jcão Agripino. 
João úrsulo. 
Ernani Sátiro. 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcantl. 
Alde Sampaio. 
João Cleofas. 
Gilberto Freire. 

AlagQ.._as: 

Freitas Cavalca.ntl. 

Sergipe: 

Válter Franco. 
Leandro Maciel. 
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. Bahia.:· 

Aloísio de Carvalho. 
Jurací Magalha.es. 
Otávio Mangabeira.. 
Luiz Viana. 
Clemente Mar!ani. 
Dantas Júnior. 
R_afael Cincurá. 
N estar Duarte. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Praga. 
Rui Santos. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira.. 
Hermes Lima. 
Jura.ndir Pires. 

R. Janeiro: 

Romão Júnior. 
José Leomil. 

M. Gerais: 

José Bonifácio. 
Licurgo Leite. 

Goiás: 

· Jales Machado. 

M. Grosso: 

João Vila.sboa.s. 
Dolor de Andrade. 
Agrícola de Barros. 

Paraná: 

:Era.sto Gaertner. 
S., Catarina: 

·Tavares d' Amara.J.. 

R.G. Sul: 

Flôres da Cunha.. 

Partiào TraballUsta Brasileiro 

Amazonas: 

Leopoldo Neves. 

Bahia~ 

Luiz, Lago. 

Distrlto Federal: 

Benjamin FJU'Sh. 
Vaiga.s Neto. 

Gurgel do .Am.a1:al. 
Benicio Fontenele. 
Barreto Pinto. 

R. Janeiro. 

Abelardo Mata.. 

São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Guaraci Silveira. 
Romeu Fio ri. 
Berta Condé. 

Paraná: -

Melo Braga.. 

R. G. Sul: 

Artur Fischer. · 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra.. 
Agostinho Oliveira. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 

R. Janeiro: 

Claudino Silva. 

São Paulo: 

Caires de Brito. 

R. G. Sul: 

'l'"'.rifino Correia. 

Parti& ~blicano 

Maranhão: 

Lino Machado. 

Pernambuco: 

Sousa. Leão. 

Sergipe: 

Durval Cruz: 
Amando Fontes. 

M. Gerais: 

DanielÇ~o. 

· _Bern.ardes Filho. 
Artur Berna.rdes. · 
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Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

I>eodoro ~endonça. 
Bahia: 

Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 
• I 

São Paulo: 

~anuel Vitor. 

Partido Libertador 

R. G. Sul: 

Raul Pila. '. 

O SR. BARRETO PINTO - Se
nhor Pr-esidente, peço a palavra, pela 
ordem. ' 

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

O SR. BARREI'O,PINTO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, ocuparei a 
atenção da· casa por poucos minutos, 
pois· desejo apenas enviar a Vossa Ex
celência emenda de minha exclusiva. 
responsabilidade, envolvendo matéria 
da mais alta relevânciã. 

Trata-se da fixação das datas para 
as eleições dos governadores e dos 
membros das As:;embléias Legislativas 
Estaduais e da Câmara Municipal do 
I>istrito Federal, bem como das ine
legibilidades. 

Não quero dizer que a igrejinha já. 
esteja preparada, mas é público e no
tório que :Mlnistros de Estado dirigem 
suas v:stas para os palâcios estaduaiS, 
o Sr. Ministro da Justiça para ~nas, 
o Sr. Ministro da Fazenda para São 
Paulo e o Sr. Ministro da Agricultura 
para Pernambuco. 

Nestas condições, espero que minha. 
emenda tenha grande repercussão, 
pois o alistamento, dentro de poucos 
dias, estará aberto. 

Fixa a data de 19 de novembro de 
1946 para a realização . das eleições de 
governadores e representantes às .dS
sembléias ·Legislativas estaduais e Câ
mara ~unicipal do I>istrito Federal. 

Na segunda parte ·da emenda, digo 
que são inelegíveis os interventores 

. federais, Ministros de Estado, prefeitos. 

secretários de Estaido, chefes de po
lícia, chefes .do Estado Maior do 
Exércit1l, Armada e Aeronáutica e 
membros do Poder Judiciário. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Isto é 
anti-democrático. 

O SR. BARRETO PINTO·_ Vossa 
Excelência acha que é anti-democrá
tico! Admite que o interventor pode 
candidatar-se ao cargo de governador! 

.O .SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre Representante que o tempo está. 
findo. 

O SR .. BARRETO PINTO- Obri
gado .a V. Ex.a Sr. Presidente. 

T-endo terminado meu prazo, envio 
â Mesa a emenda, uara ser encami
nh3,da à Comissão da C1lnstituição, 
certo de que o Plenári-o se manifestará. 
favoràvelmente no momento oportuno. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O orador envia à Mesa a emenda 
n.0 181 ao projeto da Constituição. 

O SR. PRESIDENTE - Ccntin~ a 
discussão do projeto da Constituição. 

Tem a palaVra o Senhor Creporl 
Franco. 

O SR. CREPORI FRANCO (lê ~ 
seguinte discurso) -· ·sr. Presidente. 
Srs. Constituintes, a democracia -
palavra de que tanto se tem usado e 

. abusado -. não constitui mera. téc·ni
ca de oportun,ismo político. E' tam
bém, e sobretudo, uma .questão de 
princípios, uma doutrina, . uma filo
sofia. Enunciar êsses principies bási
cos, defini-los, precisar-lhes a signi
ficação, o alcance, desdobrando-lhes 
os .·corolârios num sistema, esboçando 
des9e logo um plano de· estudo, um 
programa, um esquema - eis o _que 
sempre se nos afigurou trabalho pre
liminar, imprescinclivel ao bom andai-
mente da elevada emprêsa que nos foi: 
cometida. 

Data vênia, reputo falta de método, 
falta cujas conseqüências nos são b-em 
notórias, não haV€I'ID.OS agitado e re-. 
solvido em. plenário essa preliminar de 
tanta relevância, antes de iniciada a 
feitura: do projeto de constituição. Fa
cilitariamos. . destarte, ·a tarefa da 

AJomissão, ao invés de lhe entregarmos 
v-erdadeira .carta bm:nca em cuja es-
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Critura tanto tempo consum.iu o douto. 
conclave. De resto, a própria Comis- · 
sã~ muito teria .lucrado se nas suas 
primeiras reuniões houvesse assenta
do desde logo: 

1. o - Quais os principios, o5 
postulados em que se deve estru
turar a nova ·Constituição Brasi
leira; 

2. o - Quàis os recursós, as me
didas de técnica polítieo-juridica, 
essenciais a lhes preservar a. in
tegridade contra os vicioo, os di
virtua.mentos, os abusos, no m~ · 
mento histórico que atravessamos 
e tendo em vista as lições da. ex
periência., a exata observaçã.o dos 
fSitos na vida politica de nosso 
país. 

Ambos êstes quesitos sã~ de vital 
interesse para. nós, demrundam séria 
medi:tação, estudo a.curad~. a. fim de 
que a nossa futura lei máxima se es
teie na sã doutrina, em sólida base 
juridioco-filosófica; ·para que, fi.n.a.l-

. mente, a. nossa magna carta nã.o seja. 
obra puramente teórica, melhor se 
adapte à realidade brasileira, evite os 
males bem cozihecidos dêsse presiden
cia.lism<> exagerado que no Brasil ge
rou a hipertrofia do poder execu.ti:vo, 
tremenda calamidade a pe53Z sõbre 6s 
nossos destinos, a desafiar ainda. hoje 
a. nossa coragem, o nosso . patriotismo. 

Mas, Sr. Presidente, não venho aqui 
doutrinar para do!ltos. Minha missão 
nesta tribuna é assás modesta. Ani
ma-me o desejo· de colaborax _: com 
os que zn:a.is sabem, na exa.ta com.pre
ensão daquela palavra de que tanto 
se tem usado e abusado - dem-ocra
cia. Antolha-se-me de alguma. impor
. tã.nciá esclarecer, definir o têrm~ que 
sintetiza a finalidade desta Assembléia 
e constitui o postulado rná.ximo da. 
Constituição de 1946. . 

Aqui estamos reunidos para. organi
zar o Esta-do Brasileiro dentro de um 
regime democrático. - · 

Sôbre êste ponto não creio que ha
ja qualquer divergência. 
· Que significa, porém, regime demo
crMi.co? Aqui tS!lvez comeoem as di
vergências~-

Democ.ra.cia, no sentido que comu
mente se empresta ao vocábulo,. de 

acõro.o com as tradições e a men.tali
dS!de predomina;nte em nosso hemisfé
rio, é um s~tema de organização 
estatal alicerçil.do em dois elementos 
constitutivos: 

' 

1. 0 _! Todo ·o poder público di
mana do povo e em nome do parvo 
e exercido. 

2. 0 - Há _direitos inldividuais 
que o EstS!do deve respeitar e ga
rantir. 

N.o primeiro elemento encaramos a 
democracia sob o aspecto propriamente 
político. E' o que também se chama 
de regime representativo: as funções 
de govêrno são exercidas por delega
doo, · mandatários, representantes do 
pov.o, no qual ;resitie o :foco do poder. 
esta.tal ou soberania. 

O Sr .. José Romero - V. Ex. a é 
partidário da autonQ!Ill.Í.a do Distrito 
Federal? 

O SR. CREPOR! FRANCO - Creio 
que a pexgunta não se enquadra bem· · 
na tese que defendo. 

O Sr. José Romero - Penso de 
modo contrário, porque V. Ex. a afir
mou que todos -os poderes ·emanam do 
povo. 

O SR. CREPORI FRANCg.- Sim, 
mas não quer dizer que as organiza,. 
ções, dentro do EstS!do, sejam a.bsolu
tamente autônomas, a pooto de haver 
uma eleição direta para. o· Poder 
Executivo loc&,l. · Devo acrescei:vta.r, 
.poréin, que sou partidário da. autono~ 
mia do Distrito Federal. 

O Sr. José Romero - V. Ex.a es:á 
então, de acôrdo com a eleiçá'l direta. 
para o cargo do Prefeito, o que folgo 
muito em saber . 

O SR. CREPORI FRANCO - E, 
ainda que fôsse contrário à autono
mia do Distrito, essa assertiva em na
da prejudicaria a tese que defendo. 

O Sr. José Romero - Estou· 33.tis
feito. Fico certo de que V. Ex.a tiarâ 
seu voto pela autonomia do Distrito 
Federal.· 

O SR. CREPORI FRANCO - Per
feitamente. 

O segundo se denomina elemento 
liberal, porque estrutura o Estado co
mo regime que reconheCe, proclama e 
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garante os di.rei.tos fundamentais do 
homem. 

Os dois elementos sé ::ombinam, en
trelaçam, integram, formando à ~s
sência, o fulcro, a ossatura. da. demo
cracia. :e:Ies se encontram gravados 

> ê.."U sentenças· lapidares na "Declara
ção da Independência" da grande na-

··çã.o norte-americana. " . 

"Sustentamos, como verdade 
por si mesma evidente, que todos 
os homens na,.scem. iguais e dota
dos pelo Criador -com certos di: 
reitos inalienáveis, entre os quaiS 
a . Vida, a Liberdade, a prosse
cUJÇão do Bem-Estar; que para 
garantir êsse direitos, são os go
vênlos instituídos entre os llo
mens derivando seus legítimos po
deres do <>onsentimento dos gover
nados;. qúe é direito do povo <J.l-

terar ou abolir qualquer forma 
de govêrno sempre que se torne m
compativel com· aqueles fins e ins
tituir novo· govênlo, baseando-o 
em tais principias e organizan
do seus poderes em tal forma •on
soante lhes pareça mais conveni
ente a lhes efetivar a Segurança 
e Prosperidade". · 

o Sr. .Raul Pl.1a .:__ ~ o que. acaba. 
de fazer agora o. povo italiano, por 
um plebiscito: mudou completamente. 
a. forma de govêmo. · 

. O. SR. CREPORI FRANCO - Exa
tamente: é a soberania da nação, ::o
mo órgão supremo. 

Qualquer que seja a teoria que se · 
nos apraza adotar .,acêrca da nàtureza · 
e fins do Estado, iláo há desconhecer 
o fato de que êle pressupõe a existên
cl& de um povo, um grupo social dl
ferenciado, isto é, um conjunto de m
diViduos- vinculados no espaço - o 

. território, o seu habitat - e no tem
po as gerações que se sucedem.· 

Antes de proseguãx, urge precisar 
- certas expressões correntes - So
ciedade, Povo, Nação, Estado - a fim 
de prevenir equívocos. 

Sociedade é uma noção genérica 
que implica interdependência de rel:l
ções entre indiVíduos -<:ujas atiVida
des se .subordinam a normas, coliman
do objetivos a que forças isoladas não 
logra.rtam e que, por isso mesmo, se 

apelidam de fins~ interesses coletivos. 
Formas· rudimentares da sociedadé 
já se nos deparam na famma, no clam. 
na tribu, etc. 

Povo diremos a sociedade que atin-
giu a certo grau de desenvolvimento 
e coesão. 

Nat;ão, além do sentido etnico-so
.cial decorrente da comunidade de ori- · 
gem, ou da eXistência histórica. é o 
povo politicamente · organizado e de 
que o Estado é a personificação jurí
dica. · · -

O ~tadc surge quando o povo se 
fixa em determinado território 10m0 
org~ação especial predominante 
que avassala ou absorve as outras for
mas de organização . e se caracteriza 
pelo poder de comando, ,poder de im-
pério ou soberania. · 

Notamos hoje tal ou qual aversão 
à soberania. 

O projeto da Comissão_ evitou usar 
do têrmo, ·inclusive no· art. s.o, onde 
prefere dizer, de forma pouco feliz: 
- "São poderes da União_ o Legis
lativo, o Executivo e o Judiciário, 
harmônicos e independentes entre 
si" - em contraste flagrante com. 
as constituições anteriores ·que, nes
te passo, aludiram aos "órgãos· da 
soberania nacional". 

Tudo está. - parece-nos - em en
tender bem o conceito. . 

O poder de comando, a autorida
de suprema constitui prõpriamente o 
conteudo positivo da soberania, a 
face interna, a que corresponde a 
face externa, o sentido negativo; a 
ausência de outro póder superior a 
que se deva submeter. 

A 'soberariia não pertence aos de
tentores do poder - individuo. cor
poração, assembléia - nem mesmo 
aos colégios eleitorais. Reside na co
letividade nacional tqda, inteira, re
presentada pelo conjunto de seus ór
gãos. 

"O tunélamento elo próprio di
reito público, escreve Esmein, está 
em atribuir a soberania, tora e 
acima elos que a exercem 'neste 
ou naquele· mo~to, a um su
jeito ou titular ideal que perso~ 
nifica tôda a Nação: essa pessoa 

· moral. é o Estado que. assim, 86 
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confunde com •a soberania,; seu· 
atributo essencial." 

Segue-se· que· o detentor do poder,. 
o governante - quem quer qut! êle 
seja -não exerce autoridade por di
reito próprio e sim ein nome dae co
IetiVidade como seu representante; 
Segue-se também que; confiado para 
exclusivo interêsse e fim coletivo, o 

· exercicio do poder redunda arbitrâ
rio, despótico, tão logo perca de vis
ta aquele interêsse, aquela finalida
de, Eis uma restriÇão importantis
sin:ia · ao exercício da soberania, apli
eável a todos os órgàos, inclusive aos 

. que representam a coletividade -
nação no elaborar as regras de ·sua 
constituição orgânica e as regras que 
disciplinam as relações entre os in
dividuas a fim de promover entre 
êles o primeiro, o mais elementar dos 
·bens comuns - a Justiça.· 

Nem o exercicio de função de tal 
monta, em virtude da carência· de 

'autoridade superior - que lhe anule 
os atos~ investe o Estado de um poder 
arbitrário, incontrolável. 

Certo, não desaparece a possibilida
de de se editarem leis contrárias ao 
bem comum, aos fins. coletivos, à Jus-
ti~. ' 

Impende notar, entretanto, que lei 
de tal jaez, lei assim arbitrária ja
mais será regra de direito. E não há 
confundir aqui a noção de . direito 
com a lei promulgada · pelos órgãos _ · 
do Estado. · .....__ 

Os dois conceitos não coincidem 
·perfeitamente. 'A velha !raSe de 
Montesquieu já adquiriu foros de 
brocardo: 

"Dizer que nada há justo ou 
injusto senão o . que preceituam 
as leis po~itivas ~quivale a afir
mar que antes. de traçarmos o 
círculo, n.em ·todos os seus raios 
são iguais. " 

O direito preexiste ao Estado. A 
idéia do direito independe, é supe..:. 

. ri.or à idéia do Es.tado. O Estado não 
cria; interprP.ta e realiza· o direito. 

"0 Estado é a fórça ao serviço do 
Direito. 

Relações jurídicas espantam natu
ralmente nas sociedades· primitivas; e 
quando já consti.tuido o Estado, o di-

.r· , 

reiro· continua a elaborar-se espont§;-. 
neo· na consciência social, cabendo ao· 
legislador dar-lhe ·fórmula e sanção 
adequadas~, 

O justo e o injusto não dependem 
da vontade do -le~..slador e sim da. 
concepção dominante no ·grupo social 
- eis sob novo · prisma a restrição 
ao exercício do poder estatal. . 

A esta limitação da soberania acres
ce outra. de caráter ideal decorrente 
dos princípios fundamentais de jus

. tiça. - bases eternas e imutáveis do 
. direito - que se impõem não apenas 
aos órgãos do Estado, mas 'ao pró-
prio grupo social, ao ·povo. que êle 
personifica. 

Direito natural, direito ideal, di
reito das gentes ou· que melhor nome 
tenha; - expressão inefável da li
berdade, da dignidade, ou da· solida
riedade humana, essa norma· supre
ma da justiça atua inegà.velmente, 

· como idéia-fôrça na consciência do 
grupo social e no seio da comunidade 
internacional. 

A :c.oção da soberania não implica; 
portanto, a de um poder absoluto, 
arbitrário sem limites. E submetido 
à ordem jurídica, nem por isso o po
der deixa de ser soberano. 

Não há opor a soberania estatal à' 
soberania do direito como idéias in
compatíveis, :antagônicas. A sobei'a.
nia do · Estado significa não estar 
êle subordinado a qualquer vontade 
humana superior, nunca; porém, que. 
êle se ache isento e acima de qual
quer regra. , 

Una, indivisível, inalienável, im.
prescritivel, a soberania ainda assim .. 
não refoge aos imperativos da ordem 
juridica. 

o verdadeiro Estado é o · Estado 
de direito. Direito externo - a at
mosfera · que o envolve no conviVio 
internacional; dircito interno - o 
ordenamento juridico das relaÇões hu
manas. 

Tive aÍhure5 opÓrtunidade de . con
ceituar a sociedad€. humàna, numa 
tese que ainda. agora m~ parece me
lhormente. ajustar-se às conquistas da 
ciência positiva. 
' "0 que nos corpos vivos, sobretudo 
os diferen~ dos agregados . pura
mente reecãnicos, está em· que nestes 
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últimos o tempo é apenas uma 'Variá
'Del independente, ao . passo que na-· 
queles é fator essencial. Vale dizer: 
- no estudo do mundo chamado inor
gânico, tõda e qualquer teoria po
deríamos arquitetá-la, tendo em vista ' 
Unicamente os fatos atuais; a ciência 
ai poderia restringir-se ao momento 
presente, ao revés do mundo da .. vida 
orgânica, cujos fenômenos são de
terminados pelas condições do pre
sente e do passado, onde não há 
dispensar.· pesquisas sôbre o desen
volvimento sucessivo, onde ·não há 
prescindir de uma História, de uma 
Embriologia. 

Todo ser vivo traz ao nascer uma 
provisão de energia, .que lhe permite 
adaptar-se às condições externas do 
meio, desenvolver-se, crescer, expan
dir-se ..• morrer. 

·Análogo aos seres vivos, o organismo 
social é função do tempo. Mas, além 
do presente e do passado, as sOcie
dades humanas se. condicionam tam
bém ao futuro. De um lado, cada 

·'geração transmite a outra um lega
do de tradições, de instintos, de idéias. 
O passado exerce, destarte, real in
fluência sôbre o presente. De outro 
lado, a par dos antecedentes histó
ricos e das Condições atuais, favorá
veis cu não, há. um terceiro fator im
portantíssimo na dinâmica social. ,E' 
que o homem, dotado de inteligência 
e vontade, se transporta facilmente, 
pelo pensamento, .do passado ao fu
turo. Inteligência e vontade, traba
lhadas pela' experiência das gerações 
anteriores, podem prefigurar o por
vir; numa palavra, podem criar-se um 
ideal. 

A posse de· um ideal, a auto-cons
ciência do progresso, - eis af o ca
racterístico da humanidade. Por êste 
modo, ao indivíduo, a cada um de 
nós, é dado influir . sôbre a. própria 
evolução, senhorear até ·certo ponto 
os destinos da espécie. 

Três elementos, portanto cumpre 
salientar no estu-do de uma socie
dade: - o seu passado, as condições 
do meio em que se .desenvolve e o 
ideal a que aspira. o passado por 
si só fossilizana o presente na rotina, 
arrasta-lo-ia a decadência mais de-

plorável. A idéia; porém, sem apôio 
ai~ no,· passado, inteiramente des
peada. ã:o ambiente, re<tundaria em 
mera utopia, sonho de visionário, mi-. 
ragem sedutora que se desfaz ao con-· 
tato0 de realida.Qes inelutáveis, ou se 
transmuda· em vegetação, moliça, con-
traproducente, ·perigosa. . 

N.o equilfbrio dos três elementos re-. 
pousa a estabilidade do conjunto, na. 
sua marcna através da história. E, 
no equilíbrio dêsses três elementos, é 
o Direito que serve de centro de gra
vi·dade. Entrelaçai a ortiem, a :. ener. · 
gia conservadora . do passado, as exi-.. 
.gências do presente,. com os surtos 
alcandorados do progresso, e tereis 
esboça.Qo a intima estrutura da civi
lização humana". 

A tese, assim formul.\l.da, não pre
tende foros de novidade; muito menos 
reclama o privilégio de· dirimir de 
uma feita as controversias inevitáveis 
em tais assuntos. 

Ressalta, porém, que o povo, - no 
sentido em que o tomamos, coi:no 
substractum do Estado,- não designa 
uma·· reunião actdental, -· nem tão 
pouco um agregado puramente mecâ
nico, produto arbitrário de um poder 
extranho ou de imaginária convenção. 
Trata-se de uma uniàaàe moral, 

. emergente da própriz. natureza hu
mana. 

Mas, a natureza humana se dife
. rencia. e caracteriza · pela inteligência 

que pensa e pela vontade que age. 
Inteligência e vontade -'eis ai o 

nosso verdadeiro. ser; eis ai a· fôrça · 
pensante e criadora, pela qual cada um 
de nós se rêvela um indivíduo, uma 
pessoa, formada à imagem e semelhan
ça de Deus. Sob êste aspecto, surge 
em nitido relevo a nossa igualdade 
moraL Embora pertencentes a grupos 
sociais distint4)s, mãu grado às. di
vergências de raça, interêsses ou tra
dições, em que peze a tôda essa tra
ma psíquica· peculiar a cada po
vo sentiÍno-nos ·· profundamente ir
manados à nossa --espécie pelos 
laços sublimes da fraternidade 
humana.. Nascemos todos iguais 
e livres. . . Membros de uma comuni
dade espiritual sem fronteiras, somos 
cidadãos da república universal do di .. 

. ' 
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reito. Civis sum totius mundi, já dizia 
Cícero. 

Do que vimos de expor decorrem os 
seguintes corolários: 

a) O Estado é, em última aná
lise, uma reunzao àe homens 
livres e iguais; 
b) o caráter especifico do Estado 
consiste na existência de Urn.a auto~ 
ridade superior às vontades indi-

' viduais, dentro da ordem júridi-
ca; · · 

c) Há direitos inerentes ao ho- · 
mem que os possui pelo fato de 
ser homem, independente}llente 
das diferenças de .raça, classes, 
fortuna, etc.; 

d) A igualdade e liberdade ju
rídicas .regulam as relações entre 
os indivíduos e entre os Estados; 

e) Os Estados são pessoas de di
r~to público cuja coexistência as
senta na cooperação e respeito mú
tuo. 

Eis aí, Sr. Presidente, os moldes em 
que cumpre plasmar o Estado Brasi-

. leiro. . 
A Comissão -· honra lhe seja por 

isso - não faltou a êsse dever. 
O Sr. Ataliba Nogueira - Agrade

ço a V. Ex. a em nome da Comissão. 

O SR. CREPORI FRANCO- Em 
que peZe ·à distribuição .da matéria e 
alguns senões de técnica, o projeto nesta 
parte se mantem a altura das nossas 
melhores tra-diÇões democráticas. 

OllSarei. sugerir, entretanto, qÚe o 
título. I abranja os . dispositivos refe
rentes a política internacional cons
tantes das "disposições gerais". 

outrossim, opinarei que o titulo re
ferente aos · direitos fundamentais · 
(Título V)· ocupe o segundo lugar, fs.
zendo-se as transposições necessárias. 

Quanto ao mais, será objeto de 
emendas que apresentarei oportuna
mente. (Muito bem; muito bem; pa.?.

. mas. O orààor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Não obs
. tante minha solicitação à Assemblé\.8. 
no sentido (:{é não ser interrompid:t · 
a Ordem do Dia com assuntos outros 
que não os constitucionais, acaba a 
Mesa de receber, de alguns .dos srs. 

ilustres Representantes, requerimento 
que tem oportunidade. · 

E . é caso de considerar-se urgente. 
a matéria, pois não sendo deliberada. 
agora seria prejudicada a finalid~e 

de sua apresentação. 
Trata-se do seguinte requerimento: 
Decorrendo hoje, o segundo aniver

sário do vitorioso desembarque das 
fôrças ·ang!o-americanas nas praias. 
da Normandia, requeremos que, con
sultada a Casa, seja inserto na ata 
dos nossos trabalhos, um voto de lou-
vor, às Nações Unidas, que planeja
ram com absoluta precisão e melhor 
executaram aquela operação, que re
dundou em· um poderoso e magnifico 
auxílio para a vitória total e á qus.l 
demos a nossa eficiente colaboração. 

Sala das Sessões da Assembléia N!l.
cional Constituinte, em 6 de junho 
de 1946. - Egberto Rodrigues. -
Fernandes Távora. - Plínio Pompeu. 
-Aureliano Leite. - Epílogo àe Cam
pos. - PaulO Sarasate. - Soare.<; 
Filho. - Alencar Araripe. - A·gos
tinho Monteiro. - Osório Tuyuty • 
- Prado Keny. - Carlos Prestes. -
João Amazonas. -Carlos Marighel!.a. 
- Gregório Bezerra. - José Crispim. 
- .rorge Amado. - Alcides Sabença~ 
- Maur"cio G,rabois. Caíres de 
Brito. - Batista Neto. - Trifino 
Correia. - Alcêào Coutinho. - Clau-
dino Silva. - Agostinho Oliveira. · 

Se os Srs. P.,epresentantel' concor
darem, farei consignar na Ata o voto 
·solicitado (Apoiados.) · 

Os srs;, que aprovam o requerime!l-
to, queiram levantar-se <Pausa.) 

~tá 'aprovado. 1 

Existe, também, sôbre a Mesa· outros 
assuntos - inclusive solicitação de 
um voto de pesar pelo falecimento de 
Uustre .brasileiro.-, que 'deixarei para.· 
o expediente de amanhã, visto não 
terem os mesmos carater urgente. · 

O SR. ALDE SAMPAIO - Sr. 
Presidente, peço· a palavra pela. 
ordem. 1.' 

O SR. PRESIDENTE -· Tem a. 
palavra pela ordem ·o ;tobre Repr:!
sentante. 
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O SR. ALDE SAMPAIO <Pela; or
dem> - Pediria a V Ex.a, Sr. Pre
sidente,. que submetesse, tambe:n, 
ainda neste momento, à deliberaçao 
da Assembléia o requerimento solici
tando um voto Cj.e •. )esar pelo. faleci
mento do notável brasileiro, Sr. Jose 
Mariano Filho, porque me parece deve 
ser considerada. inadiável a homena-

. gem que se deseja prestar à sua me
mória. 

. O SR. PRESIDENTE - Penso que 
a Assembléia não se opõe a que ~:u 

atenda à solicitação dÕ nobre Repre
sentante. 

. O SR. ALDE SAMPAIO - Dese
jaria falar, Sr Presidente. 

O SR. PRESIDENTE- Nesse caso, 
sinto muito não poder deferir a solici
tação inicial. Estou, inteiramente, de 
aeôrdo com a homenagem a ser pres
tada, ·o que poderemos fazer amanhã 
Não. desejo abrir precedente. · 

O SR. ALDE Süfi>AIO - Peç:l 
então a V. Ex.a, Sr. -Presidente, que 
submeta o requerimento à imediat!l. 
votação, ainda mesmo que não me 
seja concedida a palavra sôbre ·a ms.
téria, de vez que se trata de vulto 
eminente da literatura brasileira, qual 
seja o Sr. José Mariano Filho, fale
cido na data de hoje. Trata-se de per
da nacional, sendo justo que, des~e 

logo, a Assembléia manifeste seu p~
sar. (Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE- Vou sub
meter ·a votos o requerimento conce
bido nestes têxmos: 

Pedimos vênia para requerer seja in
serto na ata dos nossos trabaihos um 
.voto de pezar pelo falecimento do 
ilustre brasileiro José Mariano Filho 

Sala das Sessões, 6 de junho de 
1946. - Alà.e Sampaio. --João Cleo
jas. - Carlos de Lima. - Giberto 
Freyre. - Agostinf>,o ll!onteiro. -
Dario Carãoso. - Otavio· Mangabei
ra. - Luis Viana. - Barreto Pinto. 
- Soares Filho. -,. José Roméro. -

-Prado Kelly. - Oswaldo. Lzma. -
Souza Costa. - Hamilton Noguezra. 
- Aureliano Leite. - Plinio Ba.rreto. 
- IJolor de Andrade •. -José Augus--
to. - LaUTO Lopes. 

Os· Srs. que o aprovam, queiram le-
vantar-se. (Pausa.' 

Estâ aprovado. 
Tem ::~ .. palavra o Sr. Osvaldo Lima. 
O SR. OSVALDO I.IMA - Sr. Pre.-

s1dente, mais de um colega já me tem 
·dito da emoção com que se :SObe a 
esta tribuna, olhando. cá de cima, 
essas figuras eminentes que vêm de 
todos os setores da Nação. Há poucos 
dias, dizia daqui ilustre Representan
te por São Paulo, acostumado a pro
ferir discursos a todo instante com 
perfeição, que, tôda vez que subia a 
esta tribuna, se sentia comovido. 
Idéntido é o penso.mento de outro -
ilustre Repres€ntante, pelo Rio Gran
de do Sul, nosso eminente colega 
Sr. Pedro Vergara. 
Também~ós, cada vez -que nos di

rigimos à tribuna e~rimentamos 

essa m~sma sensação; só o dever Cie 
desempen."1ar nosso mandato nos faz 
resistir a essa primeira impressão; 
compréendemos; então, . quão ·injusta 
é aquela observàçã.o de certo 'jorna..: 
lista, de que nós, muita cez, cami
nhamos até aqui por vaidade ou exi
bicionismo. 

Prefeririamos nunca . ter de subir a 
esta tribuna; mas, para fazê~lo, seria 
preciso, então, renunciarmos à obri
gação de desempenhar o mandato que 
o ~vo nos confiou. · 

Como invejo a naturalidade--com_ 
que nosso ilustre · colega sr. Coelho 
Rodrigues se assenhoreia da tribuna 
e enfrenta o plenário! Como, da mes
ma forma, tenh-o ciumes c..a simplici;. 
dade, do contrôle' de si mesmo com 
que o Sr. Senador Carlos Prestes, 
quando se afasta dos preconceitos po
líticos, assoma à tribuna e dirige a
palavra ao pov<l e aos seus colegas! 
Como ainda admiro o Sr. BarbOsa. 
Lima quando, com seu domínio ab
soluto do raciocínio, da argumenta
ção e da lógica, que poderíamos cha
mar ática, se dirige, sereno, embora 
numa voz quasi apagada, aos seus 
companheiros da Assembléia1 

Devemos, porém, cumprir o ·dever 
que nos foi cometido, . ainda que à 
custa de resistência. 

Assim, Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para justificar certas ·emendas 



-375-

'P01' mim formuladas ao projeto de· 
Constituição: 

A primeira delas diz respeito a imi
gração, mandando. acreooenta:r ao pri
meiro período do § 16 do art. 164 as 
palavras "Jnenos Q.uanto aos portu-

. guêses natos~·· 
O artigo está, no seu primeiro pe

rlodo, assim :redigido: 

"A imigr.a.ção poderá ser limi
tada ou proibida em razão da 
:procedência". 

·E no segUllldo período: 
"A entrada do imigrante es

tará condicionada à sua cS!paci
d'Side física e c~vil". 

Justificando a emenda, escreve
.mos: 

Os filhos de Portugal . desde tem
pos remotos que atuam no país, :in
teg.rand~se na' comunidade bi-asi
leira de modo completo. Os seus 
hábitos, língua e religião, são os 
nossos hábitos, a. nossa língua e a 
religião de nossos maiores. 

Negtar êsse direito SiOS portuguêses 
é repudiar as nossas origens, a nossa. 
bistória e o concll1"So que a raça 
lusi-tana. tem dado exemplarmente ao 
su:rto de nosso progresso e à cons
trução do nosSo a.reaboiço econômico. 

O português é o imigrante ideal 
pa:ra o BraSil. 

Forte, cordial, trabalha.dOii', Oii'deiro, · 
incapaz de fomentar a criação de 
quistos rS!Ciais, dissolvendo-se e con
fundindo-se nas nossas massas po
.Pillacion.ais, o filho da Lusitânia 
merece um tratamento excepcional, 
em' relação ·aos delna.is imigrantes. 

O Sr. Aureliano Leite ___; Congra
tulo-me com V. Ex. a por essa emen
da e quero que faça o obséquio de 
adiCionar aos dos que a. a.ssi:nam meu 
obscuro nome. 

O ·SR.· OSVALDO. LIMA - Terei 
muito :prazer em apresentar a. emen
da. a V. Ex.a. 

Quando r.édijo estas linhas, tenho 
o espírito · voltado para o presente 
e para os exemplos do passado, quase 
lendáno da pátria, em que não é 
po5sfvel olvid.a:r além de outros aque
la figura imperecível de Ba:rroso, no 
<:OUoVés espetS!Cular .da. "Amazonas". 

Sr. Presidente, já. · que não pode-

mos, como talvez fôsse de justiça., 
evitar se façam. diferenças entre os 
direitos do bra.sileixo e do pOii'tu
guês, que, ao menos, n-o artigo re- -
feren:te à imigrS!Çáo, rendamos hO:. 
menagem . a êsse povo, por ha;rer 
construido no trópico e nas regiõeS 
subtropicais pais de costumes de 
religião e de hábi·tos tão u.lJ.iformes 
cômo o Brasil. Enquanto os espa.
nhois se dividiam no formigueiro de 
países que constituem a América Es-. 
panhola., os portuguêses ofereciam a<> 
mund-o exemplo in-excedível de ca.
PS!Cidade colonial, ma.ntendo · unida, 
apesar dos ataques dos povos ma.iOii'es 
e · mais aguerridoo daquela época, 
nação que é quase um continén~ 

Por isso, Senhores, afigurou-se-me 
justo tr~ · ao plenário a exceção 
S!t1nente aoo portuguêses, no trBita
mento dos imigrantes. A medida, 
por ser tão justa, não merecerá, por 
certo, oposição na Assembléia. 

Minh'<!. segunda emenda, Senho!"es 
Representantes, refere-se ao artigo 
21, mandando acrescentar -as pala
vras: ·"-ou InterveJl,tor Federal". O 
art. 21 permite que Deputados ou 
Senad-ores sejam nomeados Wnts
tros sem perder seu mandat<>. 

o' Sr. Ataliba Nogueira - VJ)St)8. 
Excelência ainda quer mais inter
venções federais? 

Pansei que, promwgada. a Con.sti-. 
tuição, pelo menos pràticamente, te
riamos e~to as mtervenÇ{)ês fe-
derais. - . 

O SR. OSVALDO LIMA - Vossa 
Excelência · ignora que a Constitui
. ção prevê os casos de intervenção fe
d<'".ral? 

O Sr ~ Ataliba Nogueira - E' pre~ 
visão maléfica., pessimista .•• 

O SR. OSVALDO LIMA.- Vossa 
Excelência faz. "blague". 

O Sr. Atalzõa NO{/ueira - Não 
faço... (Risos.) 

O SR. OSVALDO LD4A - Ainda 
que rara, . é preciso, pelo m~nos, pre
vêr a lllpótese na Constituição, e ela · 
está prevista. · 

O Sr. Ata.Zzõa Nogueira - E' hi
pótese tão rara! Por que abrir exce
ção para o :interventor? 
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O SR. OSVALDO LIMA - Mas, 
se ocorrer, por. que evitar a nomea
ção de um Deputado ou Senador que, 
no momento, poderá ser o melhar in
dicado para a interventoria"/ 

O Sr. Ataliba Nogueira - A Cons
tituição, com os impedimentos, ine
legibilidades e mais os acréscJ.mos que 
V i' Ex:.. e outros colegas estão fazen
do, trará o monopólio dos cargos ,pú~ 
blicos, por parte dos Deputados e se
nadores. Isto e um mal para o Brasil. 
porque vem concentrar em centenas 
de pessoas cargos públicos que pode
riam ser distribuídos entre milhares. 

O SR. OSVALDO LIMA- V. Ex". 
está absolutamente enganado. Quan
do um· Deputado é escolhido para mi
nistro ou interventor, a primeira coi
sa que tem a fazer é deixar de exer
cer o mandato, senão convocado o su
plente, do que até já se cogita em re
lação aos Senadores. Nestas condi
ções, · o Deput?-do ou Senador não irá 
concorrer com pessoa algum21.. 

O Sr. Rui Santos - O· Deputado 
não vota a intervenção? Como vai 

. beneficiar-se de medida que votou? 

O SR. OSVALDO LIMA -· V. Ex"., 
então, levaria o Deputado a não acei
t.ar o mandato de . representante do 
povo. porque êle também vota a Cons
tituição. que trata da organização do 
Congresso Federal e estabelece as in• 
compatibilidades,· as condições de ele
gibiligade dos congressistas. 

O Sr. Rui Santos - Não é o caso. 

O Sr. At{tliba Nogu.eira - Exceto a 
hipótese de morte ou de renúncia, o 
suplente nunca deveria ser convocado 
Isso, que aqui está, de poder o mi
nistro de Estado manter o cargo é 
um abuso em face ão próprio eleito
rado, que .fica ludibriado: elege um 
Deputado e vem depois um suplente. 
a quem negou seu voto! 

O SR. OSVALDO LIMA- Perdão; 
V. Ex". está inatual. O povo não 
elege um Deputado, mas certo núme
ro de Representantes, numa legenda. 
Pouco se lhe dá que o mandato seja 
exercido por um Representante que 
obteve maior número de votos ou seu 
imediato em sufrágios; de qualquer 
IIÍaneira, a vontade popular será :res-

peitada, não haverá qualquer prejui-: 
zo pa.J:a o povo. 

O Sr. -Lino Machado - E' um âi
reitó do eleitorado. ~le pode escolher. 
V. Ex". não tem razão. · 

O SR. OSV • .U.DO LIMA - Se se 
da. ao Deputado, além do desempe
nho exclusivo da missão legislativa. 
outra de caráter executivo, tem-se: 
feito maior mercê ·ao povo, que esco
lheu tão bem seu representante que 
outro poder o reclama para o auxi-
liar. · 

O Sr. Ataliba Nogueira - ~stes re
clamos é que são maus, porque c> 
Brasil precisa de estadistas e quantos 
mais brasileiros exerçam cargos pú
blicos, melhor. Por que os "cabides" 
_de emprêgos, mandatos ou atribui-· 
ções? 

O Sr. Soares Filho - O orador tem 
tôda a razão. O nobre Deputado por· 
São Paulo vê na medida que dilata a. 
possibilidade de influência do eleito
rado uma restrição, quando apenas a. . 
amplia. O suplente continua a repre
sentar o eleitorado, ·e êsse mesmo elei- . 
torado que elegeu o DeputadO vai 
exercer influência na administração;· 
portanto, o povo fica melhor servidc> 
com a providência constitucionaL 

O Sr. Ataliba Nogueira - Vê-se 
que os parlamentaristas, não cause
guindo vitórias pàra sua tese, querem 
"grilar" - é um têrmo paulista - o 
presidencialismo. · 

O SR. OSVALDO LIMA - Então~ 

V. Ex". bombardeia _.diretamente ~'> 

emenda, porque vê nela uma tendên
cia parlamentarista. Mas será--á mes
mo caso, po&sibilita a nomeação de 
deputados para ministros, sem que 
percam o mandato legislativo. 

O Sr. Ataliba Nogueira _... Não sou 
contra o ministro, mas contra o ar-
tigo. -

O SR. OSVALDO LIMA- Justi
ficando a emenda ao art. 21, digo eu: 

"As razões que determinaram a 
Exceção quanto ao ·exercício dos 
cargos de m.i.r>Jstro devem preva
lecer na hipótese· prevista, da es-

- colha de congressista para auxi
liar o Executivo, quando se fizer 
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necessária intervenção federal em 
algum Estado-membro." 

Ao artigo 116, n. o m, proponho a. 
.seguinte emeaJ.dia.: · 

"Faor-se-á ~ promoção dos juí
zes à entrânc.ia superior por a.n

. tiguidade e . merecimeillto, alter-
nadamente"'. / 

O Sr. Ataliba Nogueira - Isso no 
pressuposto de se estabelecerem en
trâncias. 

O SR. OSVALDO LIMA. - Em ge
. -al tôdas s.s organizações judiciár.ia.s 
...sta;belecrm entrânc.ia.s. . 

O projeto, n-o artigo e ll/Úmero cit.d.
d-os, exclui a promoção dos juízes de 
primeira entrância por merecimento. 
Nã.o bá nada mais injusto. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Em g-e
ral, as comarcas de primek'a entrã.n
ciâ. são pequenas; ·os juizes foram re
.. •entem~nte nomeados para ali; ·o Tri· 
bunal não tem, dado o pouco movi-

, mento, meios bastantes para julgar do 
merecimento; cai-se, entã.o, no prote
-cionismo; por isso, o, projeto estabe
. eceu a promoção de primeira entrã.n
oia sõmente por antiguidade~ 

O ·SR. OSVALDO LIMA. - 1.\-tas, 
,às vêzes, só no concurso para nomea
'çã.o inicial, o 2uís se revela, entre os 
demais concorrentes, que tem me-re
cimento especial. Por que, então, um 
irapaz, que revelou dotes excepcionais, 
· há de permanecer na primeira en
trância até que atinja a. antigui.:t~tde 

dos demais,que não têm o mesmo amor 
. pelo estudo do direito que aquêle re
:velou no concurso inicial? 

E' uma. injustiça gritante. 
Ao n.0 IV, do mesmo artigo 115, pro

pusemos a seguinte emenda: 

"Substituam-se as pa;lavrs.s 
mais- elevada, pelas seguintes: das 
ãuas entrâncias mais elevadas". 

Justificamos a -emenda assdm {lê): 3 . . 

"0 critério de só se esoollb.erem 
d-esembargadores entre os juízes 
das capi:+..ais é noci-ro e injusto". 

·o Sr. Ataliba Nogueira-· EStou de 
cacôrdo. 

O SR. OSVALDO LIMA Não 
·-áres rezes, magistrados mod-elares, 
estudiosos e cultos, ficam por muito 
tem:P() nas proximidades da Capital 
dos· Estados, sem nun.ca atiln.gi-1-as. 
Por isso, não poderão aspirar a -um 
assento nos Tribunais. E' que não 
tiveram pendor diplomático,- corteja;n
do os seus superiores hieTárquicos ou 
os gov-ernantes. Dai serem pr-eten:ios 
nas promoções finais, nãio raro, oor· 
outros colegas cansados, vencidos pela 
rotina e céticos em relação a necessi
dade doe atualizar constantem-ente os 
conhecimentos técnicos. O mal que 
disso pode resultar para a perfeita. 
composição d:os tribunaiS é indisfar
çãvel. A em-enda, pois, visa. evitar a 
injustiça" . 

O Sr. Ataliba Nogueira- De acôr
do com V. Ex. a. Em São Paulo, vários 
juízes do Tribunal vieram diretam-en- · 
te do interior, como o grande Whita
ker, que morreu Ministro do SupreiD:o 
Tribunal Federal, e viera de Mogi
Mir:m; Costa Manso, de Casa Bran
ca; Soriano, que era da terra de Vos
sa Excelência, Pernambuco, grande 
juiz paulista, veio diretamente de llll
nha terra, Campinas, para o Tribunal. 
de Apelação; Costa e Silva, de San
tos, também. 

O SR. OSVALDO LIMA - Vossa 
Excelê::J.cia ilustra a minha argumen
tação. com grandes -exemplos. Eu po
deria me referir ao juiz do Cabo, em 
Pernambuco, Simões Barbosa, homem 
estud:oso e culto, juiz de reputação 
ilibada que jamais conseguiu vir a.t.é 
a capi-tal, e por isso, apesar de ser dos 
mais antigos no Estado, ficarã, nos 
têrmos da COnstituição, perpetuamen
te privado de aspirar ao lugar de de
sembargador. ~sses exemplos devem 
ser numerosos no· Brasil. Entendo, 
assim,· que a emenda merece apoio. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Mas a 
dificuldade é casar-se a emenda com 
a carreira que se cria. Se é carreira, 
deve atingir o Tribunal, dentro da 

· carreira. Ai há contradição. E' por 
isso que eu, embora houvesse aceita
do o texto, sou contra · as carreiras, 

· porque os juizes só querem correr e 
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,lJingué:rn mais _pára. .em seu lugar. E' 
dificil enca:xá~los :na carreira. 

.O Slt. OSVALDO LTMA -·Na ver
dade, juizes são todos êles. A entrã.n· 

.cia é wna,.distinção de eteito meramen_~ 
te econômico. 

.O Sr. Antônio Feliciano- Ainds..há 
um ar~nimento a iavor de Vàssa Exce
ll'ncia: o próprio projeto permite '3. 

.constitUição dos Tribunais estaduais 
com advogados e membros do Minis
tério P.úblico. E' .. quebrar a .car
reira. 

O Slt. QSVALDO Ll:MA- Perfei
-tamente. Podem -nunca ter -morado 
na ·Catlital, -nunca ter ·visto, sequer, s. 
não ser na sua formatura ou no re
gistro dos titulas, os grandes centros 
industtiais e culturais. 

o St-. Toleão Píza - A carreira é 
a regr~. mas há exceções justificáveis, 
como essa que V. Ex.4 acaba de ex-
pôr. · 

O S~. OSVALDO LIMA- Ao nú· 
mero \7II -do .art. 16 propús: 

·"Dar-se-á a promoção compul
sótia do juiz · cuja CQ:rnarca for 
elevada ·de entrânéia." 

E jUStifiquei assim: (Lendo): 
"Objetiv~ a em~ndà impedir a 

burla do principio de que .o juiz 
·acompanha a sorte de su~ comar
ca, como o acessório acompanha 
o pr..ncípaL . 

:Não se diga que o assunto deve 
fiCar reservado às leis de orga
Im:ação judiciária, porque isto 
eqmvàleria a permitir a· descon
fo:tmidade, admitindo-se que o 
Principio vigorasse em· uns lugares 
e não em outros, dentro às l"e
deração. 

Em Pernambuco, por fôrça do 
D~reto n.0 472, 8.l't. 1~, § 59; le
tra b, de 19 de junho de 1941, fo
.ram elevadas de entrânc!a. as co
marcas de Bom Consell:lo e de 
Salgueiro, sendo os seus juizes 
também elevados de categoria .. 

o mesma ocOI'l'eu na _Pa.raiba., 
,pera. Lei n.0 .asa. t1e a7 de .setem
.bl:o de 19l.3, .que ~ou de -entl:ân
.cia. as .cama~s 4e Ban'lJ'ei'nl-"1, 

Patos e Espírito SantÇ>. Mas na 
Bahia e São Paulo tem Prevale
cido norma contrária. No pri
.meiro, o Decreta-lei n~0 '11.·671, de 
27 de junho de 194{), art; 59, assim 
prescreve; "A elevação da comar
ca .a .entrância suptm,or não confe
re promoção .ao juiz, mas .até o mo
m-ento desta; que será .nec.essària.
mente dado na mesma comarca, o 
juiz será ali conservado, salva se 
a.Igo diferente lhe convier ou for . 
pio posto pelo T.ribzmaJ." 

.o Sr. :Rui Santos - V. Ex:4 ·se re
f-eriu a. artig<l de lei 'bamna, se não 
me falha a ·manória.. Conheço um. 
caso, ,ria iBahia, que talYez tenha jus· 
·.tificada ês5e dispositivo de lei. ·Um 
;jUiz .foi .:nomeado para a/primE!i.ra e-:t
trância e .o .gpvêrno, ,por boa wntade 
para·.com êle, .!oi ~lev.an-do .a comarca, 
· sucessivamen~, e .êle .chegou .à Ca
pital em três .ou ,quatro .anos. 
· .o Sr .•. Coelho ,Roti,Tigues - 1!:le .era. 
".o tal" •.. <RiSo.) 
. 0 :~.OSVALDO ·LIMA.- Mas, se 
.dêsses ,abusas se· tirasse a rem-a geral 
ps.rs. -permi.tir que se elevaSSt! .a ex;t
trãncia ,da, ,ca,marca. .e .o juiz não a. 
acompanhasse ~ :Promoção .. ' 

o Sr. Rui Santos - Ach() que ·a · 
-emenda de ·v. Ex;a teria cal)imento, 
de&de que o jUiz estivesse na el.ltrâncla 
determinaA:la :número de anos ~ diga
mas três ou quatro. Y-as ~cantece 

-que, -às 'V'ézes, há jUiz· que entra num · 
mês -e a-scende em outro, saCiificando 
o zrie.recimento e -a antiguidade dos 
demais. _ 

O SR.. OS"IrALDO I,TMA ..:.._ Ter:fa.
mas, coma dizia, C.s .certa .mantlira pre
judicarla o ptinci.pio da ina.Inovibili· 
àa.àe ãos iu!ze~. 

(Lentlo): 

"Em São Paulo, .o .Decreto 
n. 0 11. C5S, de 28 de abril de 1940. 
letra c, _parág:rafo :único, ~a .artigo 
lS, assim regulou o caso: "Qs 
juizes, cUjas :eomarcas ~~m 
para entl"â.ncia .msis elev.à8a., cem. 

· 'servaTáo a classtficaç§.o anterior 
até serem regul,a.nli.élrte ~o~
.dos,' na forma c1s. ·1e1." 

,;&. ten~, ~OJnO iSe Vê,~ ·para 
s. promoção compu!S6ria., 11JlfÇDdo 
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-.a .comarca .fôr .melhorada . de en;.. 
.trâru:ia. 

Tem-se sustentado. também. que 
.O juiz da .comarca elevada .de en
trância, pode)."á ser pôsto em dis
_ponibilidade, promovendo-se outro 
de entrância inferior, para a co
marca benefi<:iada. 

.Ora, esta última opinião, a pre
·val~er, podena facilitar que se 
.burlassem as garantias da magis
tratura. E', por isso, r~omendável 
e moralizadora a aprovação da 
·emenda, que numerosoS juizes ·de
fendem, com ·sobejas razões." 

Tenho noticia de certàs.Estados em 
que já se procurou elevar· a categoria 
. .õ.a .enttãncia · da Comarca, a .fim de 
pôr· em disponibili-dade um juiZ _que 
.não convinha a cenas conveniências 
locais. .Dai a emenda, _que .mand'il. 
. compulsõriamente promover o juiz, 
tôda a vez que &. comarca fôr elevada. 

:o Sr.. Plínio .Barreto - De .acõroo 
.com :V • . E1c.8 •• Essa é a doutrina 'justa, 
é a solução equitat-1= 

. -() !SR. :OaVADDO Ll)MA - Ao 
:U;0 ü ·do artigo 1:16 lProptrs se ·e.cres
·-~entasse: 

... ,Os Tribunais ·pOderão divi
.clir-se em Câmaras, contanto que 
ca<ia uma n:ão ·teclla ·menos de 
cin.co juizes:" 

Os ::tribunais brasileiros estão hoje, 
em ,grande número, divi-didos em cã
maras._de três membros cada. .uma. ·Eu 
acresc~nto um .perio<io. 

O .Sr. ,Ataliba Nogueira-'- Então -a 
emenda é. aditiva .. A medida, -porém, 
não deve, nunca, atingir .o Supremo 
'!'nbunal Federal; deve estar, sempre, 
no capitUlo da justiça dos Estados. 

. . 
O SR. ,OSV.ALDO . TJMA - Aliás, 

o Supremo Tribunal já está dividido 
•em ;turmas -11egUlaJ:es. 

.o Sr • .-A:ta.hõa Noguei-ra- .Agora já. 
-não o ..será ,maiS, porque no .P,rojeto 
.da Subcomissão ;constava .. a. ·divisão :do 
Supre:mo em turmas, e au me .ppús, 
,ji~.p:resenta.ndo .emenda _'supr.essiva., ,que 
.f_oi.aP:to.VJWa. .pela. .Qomissão. :P.Qrtanto, 
.Pelo . elellleuto J:üstóri® não é mais 
.pos.Sivel.o "SlU>rexp,o ,Pronuuciar-se J>Or 
t;urmas. - ·. 

O SR. OSVALDO LIMA - A 
emenda visa, princi"Palmente, os tri
bunais dos Estados. 

o Sr~ Dolor de Anãra.ãe - Pode 
ser modificada em plenário. 

O Sr. Atcüiba Nogueira, -'Em ple
nário, sim. 

•O SR. OSVALDO LIMA (lendo.) 

"AS d~sões, em matéria con
tenciosa, são toma.<la.s por uma. 

· minoria insignificante de desem
lJs.rga<i.-ores. Em geral, num to
·tal de dez, ou .onze .juizes, -dois 
r~olvem :por todos. Dessas de
Cisões, raramente· ~oem em·bar
gos, que :forcem a nenif~ta.ção 

das .câmaras ,reunidas. ··O pre
juízo que ·isso troux< ·à Justiça 
,é incomensurável. Dois juizes, 
.num ·total de onze, não podem 
·decidir em nome do 'tribunal . 
~a. prática, os inconvenientes 

.•.são ;àlarmantes. 
'-

'N"mguém ·se conforma que as 
sentenQas de tal !Ua.Jieira prof~ 
lidas dirimam .iloS ,su-a::: .de:tnandas • 
Ademais, os que lidam :no Fôro 
sabem de .outras razões, que .es
tão a exigir a aprovação de emen

,da., que .r~tau=e no País a .!é .e 
a confia:::tça .nos a.réstos .do .Ju-. 
diciário. Jt :muito mais fácil su
gestionar dois juízes do . que qua
tro ou cinco. Dá .menos .traba
lho aos poderosos e acx:; _gover
nantes e:x:errerem pressão sdbre 
-dois juizes do que sôõte cincc 
ou :mais. A possibilidade de de
·clSoes :ilnpostas "Pelo at'bítrfo, 
adotada ,-a .emenda, diminuirão 
:grandemente, o ·que. se resolverá 
.num maior prestígio do Judiciá
,rto." 

Q Sr. João Agripino - ·Dis<:ordo 
de v. Ex. a, porquê (' julgam-ento por 
dois juízes é umá. determinltÇão da 
lei processual; poueo :mporta. que .a. 
,câtns.ra. ·tenha ,três ,cinco ou dez ·jui
·.zes; -sõ~te o ~segundo, ou •um ·ter
-ceiro, :ps.ra -desempa:ta.r • 

O SR. OSVAIDO .LIMA - .Mas 
-~ 'isto. que ·:eu ·-quero corrigir. :eo-
-nheço a 'lei processual. Tenhq, '"Pe• 
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.lo.~ meus constituintes, sofrido os seus 
maléficos efeitos e, . por isso é que
. venho apresentar a emenda, que visa. 
corrigir os efeitos ..amentáveis dessa 
legislação processual, estabelecendo o 
'princípio na Jonstituiçãc para que 
seja' norma vigorante em todo o País. 
Ninguém se conforma. em que num 

. tribunal de dez ou onze membros, 
,dois juízes vot~m por todos. 

O Sr. Ataliba Nogueir, - Os juí
_zes acordam, êles não votam nad<a.. 

O SR. OSVALDO LIMA - E qua-. 
-se sempre rião há remédio para em
·bargos, porque os embargos só são 
· concedidos quando há reforma. da. 
sentença de primeira instância com 

. voto contrário. Teríamos que ca:!r 

. no dilema: ou adotar a emen<la ou 

·=~~: ::Co d:sex!~:~~~a.~ 
:brecarregar os tribunais. Jl: preferi

c::- V·el organizar melhor as Câmaras. 
O Sr. Plínio Barreto -- E obriga.

tõriamente julgar por clnco. 

O SR. OSVALDO LIMA - No mi-
·nimo. · 

- · _ O Sr. Plínio Barreto - Muito benl. 
· O Sr. Etelvino Lins - V. Ex.a · 
·deve levar em consideração que há 
· tribunais que não têm d-ez membros. 
·Nos Estados. há tribunais com ape
·nas nove memb:::-os. 

O Sr. Ataliba Nogueira - E é a 
'maioria. 

O SR. OSVALDO LIMA - Os Es
.. tados que tiverem nove membros é 
porquê a atividade judiciária é muito 

, reduzida; assim, não haverá mal· em 
. que todos tomem parte no julgamen
. to e não se dividam eni· Câmaras. 

O Sr. Etelvjno Lins - Não hâ ne
. cessidade, então de dividir em Câ
. ma,ras. 

Õ SR. OSVALDO LIMA - Per
feitamente. 

O Sr. João Agripino - Nos Estados 
· pequenos, em que os Tribunais não 

têm número . superior a dez juizes, te
remos uma, Câmara única. 

. · O SR. OSVALDO LIMA - Tere
, mos duas, se os juízes são em número 

de dez. · 

O Sr. João Agripino - Quando os 
Estados não dispuserem de dez juízes, 
teremos uma só Câmara, que se reu
nirá duas vêz_es ~r semana; a,o passo 
que, se a Câmara pudesse ser compos
ta de número inferior a clnco juízes, o 
Tribunal teria duas Câmaras, que se 
reuniriam quatro vêzes por semana, 
isto é, cooa Câmara duas vêzes. Nês
te caso o Tribunal julgaria maior nú
mero de feitos do que com uma só. 

O SR. OSVALDO LIMA - Mas se 
o Estado tem tão pequeno número de 
Juizes, não há necessidade de duas 
Câmaras. Uma só, atenderia plena
mente tôdas a,s necessidades juãlciã.
rias. 

Ao § 4.0 do ·art. 130, propusemos· a 
seguinte emenda: "exceto nas capi
tais". O parágrafo determina que o 
imposto sôbre transmissão causa mor
t~ seja dividido com: os municípios. A 
exceção já se adotou no § 4.0 do arti
go 128 .' Milita,m aqui as mesmas rll.
zões. Deve prevalecer, portanto, o 
mesmo dispositivo. · 

Ao art.· 116, propus a supressão dos 
ns. X e XIII. Diz o n.o X: - "Poderá . 
ser instituída a justiça de paz eletiva 
com competência para l:labilitação e 
celebração de casamentos". 

O n.o XIII permite a instituição da 
justiça militar estadual. 

Justificando a emenda supressiva, 
escrevi: "a justiça de paz com atribui
ções de substituição e competência pa
ra a habilitação e czlebração de casa
mento e outrcs atos, já foi experimen
tada no Brasil, dando resultados la
·mentáveis, em geral. 

O Sr. Dolor de Andrade - Estou 
de acôrdo com V. Ex.8 • 

O Sr. Plinio Barreto - Resultados 
verdadeiramente deploráveis . 

O'SR. OSVÀLDO LIMA-· Conha
ci juiz de paz que, apesar da proi
bição do Código Civil, realizaVa casa
mentos de tios com sobrinhos, em 
plena vigência do dispositivo que · os 

·vetava. 
"Quando juiz municipal, fui pôr ve

zes soHcitado a. casar pessoas ll,usen
tes, que se revoltavam com a minha 
recusa, sob a alegação de que tinham 
visto ,juízes de paz unir nuibentes, · na 
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ausência dêstes e sem a exi:bição da. .. 
procuração indispensá. vel. · 

o Sr. Ataliba NogUeira - Divirjo 
de V. Ex. a Haveria inúmeros argu
mentos a favor da justiça de paz. O 
primeiro é o auxilio que essa justiça 
traz à magistratura togada., que não 
pode ser numerosa; o segundo - já 
que V. Ex.a atacou a questão do ca
samento, - é que o juiz de paz é o 
imico que faz a. descentralização. Aqui 
no Rio de Janeiro é um horror a rea
lização de . um ca11amento, porque es
te só se realiza no Palácio da Justiça, 
com o juiz togado. Em São Paulo te
mos a descentra.lização, graças ao juiz 
de paz .. O juiz de paz ·eletivo é uma 
prova exuberante de democracia. 

o Sr. Plínio Barreto - Teorica
mente; na prática, o resultado é de
plorável. 

· O SR. OSVALDO LIMA - Citei o 
exemplo que conheci, . de juiz de .paz 
da minha. terra. . . 

O Sr. Plínio Barreto -· Os juízes de 
. paz que conheci eram agentes politi
cos, verdadeiros cabos· eleitorais. 

O SR. OSVALDO LIMA - O· no~. 
bre Deputado, Sr.. Ataliba Nogueira, 
apontou dois motivos para j-ustificar a 
criação do juiz de paz. Um dêles fbi 
o de descongéstionar ... 

O Sr. Ataliba. Nogueira - Desceu- · 
íralizar e não descongestionar. o jU:.Z . 
de paz está sempre no seu DistritJ: 
ao passo que que a tendência é tôda 
no sentido de centralizar. 

O SR. OSVALDO LIMA- V. Ex.a 
se esquece de que logo no n.0 XII se 
diz que poderão ser criados juízes com 
investidura limitada a certo ~mpCi e 
competência. para .julgamento das 

· causas de pequeno valor. As inconve
niências que o nobre Deputa.do a.pon
ta já foram sanadas co;m: a possibili
dade . da nomeação desses juízes. 

O Sr • . Ataliba Nogueira - A f'lD
ção do juiz de paz é gratuita e hon
rosa, é honorífica. 

O SR .. OSVALDO LIMA·- A que 
-vem isso? · 

o Sr. Ataliba Noguef.ra - O juiz 
a· que V. :ELa se refer,e é um juiz 

· quase de direito, já tem carreira, Já. 

percebe vencimentos, e tem uma por
ção de outras vantagens. · 

O SR. OSVALDO LIMA - Mas 
exerce as mesmas funções. rue prepa
ra as causas, pode realizar casamen
tos, etc. Era 9 antigo juiz municipa.t., no 
norte. Julgava causas até determina
do valor, realizava os casamentos e· 
substituía os juízes de direito, nos seus 
impedimentos. · . 

Com o inciso XII, que citei, atingi
mos o objetivo por V. Ex.a visado. Já. 
não há mais necessidade do juiz de 
paz. · · 

Ao art. 193, n.0 IV, propusemos se 
acrescentasse: 

" ... ; . e certidões autênticas 
dos mesmos". 

O dispositivo determina que o Esta
.do, a União ou o MUDicípio não pode
rão "negar fé pública aos documentos 
públicos. .,_ 

O SR. PRESIDENTE -Lembro ao 
nobre orador que está findo o tempo 
de _que dispunha . 

O SR. OSVALDO LIMA- Vou 
terminar, Sr. Presidente. 

:e: essencial o· acréscimo. 
O Sr. Ataliba Nogueira -Qual é o 

acréscimo? 

O SR. OSVALDO LIMA - " ... 
e certidões autênticas dos mesmls". 

O Sr. Ataliba Nogueira - Mas s~o 
documentos públicos. revestidos da.
.quelas exigências do Código do Pro
cesso. 

O SR. OSVALDO LIMA - Tam
bém sempre entendi assim, mas o Tri
bunal de Contas nunca ace:tou certi~ 
dões das provisões de tomadas de 
contas: exigiu,· sempre, certidões au
tênticas, origina1s, sob pena d-e nã,.. 
pagar a niJiguém. . 

o Sr. Plínio Barreto - E' um abuso. 

O SR. OSVALDO LIMA - A exi-
gência foi feita sempre por tôdas ai 
Delegacias Fiscais, no regime daa 
Const:.tuições de 1891, 1934 e 19~7. 

o 'Sr. Plínio Barreto - Em São Pau
lo, certa vez, um cidadão foi à Dele
gacia FiScal receber vencimentos a que 
tinha direito, e o funcionário exigiu
lhe prova de que êle, all presente, es-. 
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tava vivo. O cidadão respondeu: -
. Eu estou aqui. Apesar diSso. o funcio
nário exigiu que IévJa.SSe c-ertidão. Vos
sa Excelência ai tem a prova da 
hermenêutica dessas repartições. 

O SR OSVALDO LIMA - Propús 
ainda, Sr. Presidente, que as custas 

; nos executivos fiscais não poderão ex
. c·eder ao triplo da quantia cobrada. 

A emenda visa evitar os abusos d~ 
se tomarem propriedades, por um 
débito :mr'tas vêzes de 50 ou 100 cru
zeiros como tenho presenciado em 
minha· terra. 

Ao nli:nero II do art. 34 propuse-. 
mos Q.U,· s·: fixasse o quantum certo 
de em:~::62s para evitar abusos que 
favoreç::tm as inflações. 

re:nh:.: Jutra emenda·- para mim 
· essen~;!l; -- ao artigo .164, parágrafo 
32, dize~do. o seguinte: 

.. Os títulos. expedidos pelas Es
co:as Norxnais o!icia's -e pelos es
te: <-;~lccimentos. a estas e-quipara
dos, serão válidos em todo o terri-· 
tór:;; 11acional." 

Ora. s:::. Presidente, as Escoias Nor
mais em todos os Estados são organi
zadas cem rigor cientifico e pedagó
gico. 

O Sr. Atc:liba Nogueira - Essa 
emenda quebra o principio f-iderati.vo. 

O SR. OSVALDO LIMA - Não se 
compreende que um prof.essor possa 
lecionar no Rio Grande do Norte, em 
Pernambuco ou no aio Grande -do Sul 
e não Po5sa fazê-lo em Goiás ou Maw 

- Grosso. Os Estados poderão exigir 
concurso para as prim·eiras nomeações 
como ·se procede eni relação aos jUi
zes e membros do ministério público, 
mas não podem negar valor a. êsses tí
tulos científ:cos. E' injustiça que .,e 
faz ao professorado primário a quem 
o Brasil tanto deve, a quem o povo 
mais c:.u-e todos estima -e reclama para 
educação de seus filhos. 

•· 

·Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito 'bem. O orador é c:umpri-
~tado.> . 

o. sa, PRESIDmfrE - Tem a pa
la. vi-a· o· si Pereira da snva. 

. O SR. PEREIRA DA SILVA (Lê 
o seguinte discurso) - Sr. Presiden
te; Srs. Constituintes. - O Projeto 
da Constituição descido a êste plená
rio e jã agora aprovado em primeiro 
turno, vale por um atestado de nossa. 
elt:vada cultura politica e da nítida. 
compreensão ·que temos dêste momen
to angustioso e inquieto él.o mundo . 

Haverá, de certo, por ai fora, ran
côres mal sopitados, despeitos ·e re
calques, explodindo aqui, ali, em ata
ques, remóques, insultos, vociferações 
e injustiças, com direção aos legíti
mos mandatários do povo que, achan
do · olhando e sentindo o Brasil sõ-' . 
mente - o Brasil uno e eterno, o 
Brasil brasileiro - acabam de termi
nar a primeira pa11íe de sua gloriosa 
tarefa de refazer o arcabouço, a es
trutura juridica e politica da Nação. 

Mas, Sr. Presi<l.en te e Srs. · Repre
sentantes, devemos desprezar o derro
tismo dos eternos iconoclastas, que 
praguejam e deturpam, menosprezam 
e. achincalham o patriotismo sadio 
e· construtor e as intenções nobres 

. e elevadas dos Constituintes de 1946. 
Basta-nos que a consciência do dever 
cuml!rido rebrilhe na fonte de todos 
nós, homens de crédps vários, de pJ.r
tidos diversos, que a democracia reu..
niu, num clima fraternal de perfeito 
entendimento, face aos anseios de 

· paz, de trabalho e de progresso, de 
nossa grande Pátria.' 

A parte sã e responsável de nossos. 
concidadãos sa:berá reconhecer que 
todos nós, com a Nação à frente, cons
cientes em nossa fé e resolução, es~ 
tamos levando o Brasil para os seus 
grandes destinos·. Estamos mostran
dc aos outros povos, mais. velhos e 
expenmentados, a têmpera de aço e 
a capacidade de auto-determinação 
dêstes milhões de brasileiros • disper~ 
sos, mas vigilantes e coesos, na ex
tensão dominadora de nossas costas 
e de nossos sertões, à margem dos 
grandes rios e no coração das flor~~ 
tas ! Dêsses brasileiros que escutan
do os · clamores de nações destruídas 
e famintas, os desespêros e dese..c;pe
ranças de uma civilização desorien
tada, senão agonizante entre abismos 
tremendos. sabem. compr~nder a po-



-~83-

sição ·do Brasil na tarefa imensa da 
reconstrução do mundo! <MUito bem.) 

O Projeto da Constituição, ora. em 
debate preliminar neste plenário, veio 
revélar, Sr. Presidente, que as nossas 
tradições de liberdade e os nossos 
sentimentos cristãos continuam sen
do as duas fôrças preponderantes. no. 
bnpulsiona.mento desta ·nova a:rran
ca.da para a conquista da verdadeira 
Democracia ! 

E friso · bem, Srs. Representantes, 
"verdadeira Democracia", porque aos 
Cc;nstituintes ..de 1946, aos verdadeiros 
representantes eo. povo, eleitos neste 
ápós-guerra, jamais poderá interessar 
a "democracia" como ficÇão; a "de-

. mocracia" de mentira, sem substân
ciá e sem objetividade - a "demo
cracia'' - palavra simplesmente vaga, 
imprecisa, que quando não incita a 
desordem e o desrespeito às autori
dooes constituidas, é simples àrtifi
cio de· oratória enfática. ~ arma de 
velhacaria tribunicia de bem conhe
cidos- e atilllldos demagõgos, polidores 
de frases feitas e exclamações dra
máticas, que já não conseguem en
ganar a ninguém ! 

os Co:ri.stitúirites de 1946, c01no se 
depreende do que está postulado no 

· Projeto da Constituição, lançaram as 
bl'.ses de uma Democracia real, presen
te, objetiva, que é norma de conduta do 
Estado e ciência de govêrno; que, re
fletirid6 os anseios da coletividade, 
preceitua diretrizes, firma 'direitos, es
tabelece deveres, assegura garantias, 
traça· raios de ação do Poder Púb1i-

. co, declarando que êste "emana do 
. povo e em seu nome é exercido ! 

:Devemos nos sentir bem agradeci-
. dos à Pátria, Sr. Presidente, pela opor

tunidade que nos deu de a Ela poder- . 
mos. · prestar, como · estamos pres
tando, · tão grandioso serviço, per
petuando, na codificação dos princi-

. pios orgânicos dÓ Estado brasileiro, 
essa União, que há. de seguir sécúlos 
afora como uin exemplo para certos 
povos, hoje, infelizxi:iente, dem:en:tados 
pelo ódio, esquecidos de Deu5 e da 
Lei, slltdos àS vozes da ràzão e da fra
ternidade humana, divididos; esfomea
dõs e' ainda; ameaçados de' esc:tavi.
!ii'âção. :Pélo · ilii{ietlãlis!D<i. ma:terislista, 

que por ai anda, como mn tufão, 
devastando o mundo! <Muito bem.) 

Certo, Srs. Representantes, não tere
mos feito obra absolutamente perfeita, 
pois que imperfeito é o homem e 
inevitáveis são, em certos atos seus, 
as falhas e omissões tão próprias, tão 
peculiares às suas cogitações e reali
zações, seja no domfnío· do pensamento, 
seja no âmbito em que gira e fulgura 
a ciência. TUdo se transforma e evo- . 
lui. E ã perfetibilidade será sempre o 

· grande e eterno sonho da espécie hu-
mana! 

Mas: a verdade, é que ·fizemos <5 
máximo do bom, seguindo a escala 
do possivel, na sistematização de um 
regime politico que, afinal, não se 
apresenta recuado, como desejariam 
certos constitucionalistas estacioná
rios que se estão fossilizando na con
templação do passado e não c.ompre
endem o Estado, senão dentro daquelas 
normas· que ontem decretaram a sua 
própria falência. Também, o que é 
sinâl de equilibrio, e bom senso, não · 

· avanÇ?JllOS além de nossa própria rea
lida:ie politico-sociai, em função dos 
anseios de liberdade e de justiça. do 
mundo presente. 

Ficamos com a realidade brasileira 
e com a mentalidade pÓlitica do nosso 
tempo. 

Vemos, s:rs. Representa~tes, por 
exem:P1o, que os Estados membros, 
permaneceram integrando o Estado 
Sobel'ailo, a União, afinal, com as 
mesmas ca.racteristicas, poderes e fran
quias de· direito público, mantida in
tegralmente a sua autonorirla gover
Iiamerital e jurisdicional. o niu
nicipio, porém, como era de boa téc
nica que o fôsse, célula que é do re
gime, apresenta-se menos coato e 
Iila.iS reforÇado, dispondo de· elemen
tos Vitais, de meios próprios à aqui
siçãO de üriia amb'iência social e de·
senvolVlii:iento econôm:ico compatÍ
veis com à função, que lhe está des-· 
tiriada. de núcleo humano prtmlirio,. 
delitfo da federaÇão, agiiido· rio sen
tido de· r·efoi'ÇS.r perin.a;nenteme!ite a. 
estrutUl'a estatal. O Éstado Fedeiál 
retoma o seu lugar, co'tno ~ôder So
~raoo de' direito externo, órgão' een
tta1 di:tfge'ttte- de' tôdS: a Nação; I!1'á;s 
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sem . as características de Poder Au
toritário a dom.Lar inapelàvelmente 
a esfera do direito interno, no que 
~espeita às prerrogativas e poderes 
.dali unidades componentes. 

Temos, pois, Sr. Presidente, que 
ás colunas-mestras do sistema. poll
tico estruturado, surgem equilibradas 
e potentes, concedendo ao Estado se
gurança e autoridade capa:zes de per
.mitir à Nação enfrentar todos os ven.
davais do.futuro e sair, afinal vitorio
·sa e imaculada em sua soberania! 
(Apoiados.) · 

ISto é tudo, Srs. Representantes! 
E a~ora é marcharmos, ouvidos · sur
dos aos cantos sedutores das sereias 
tentadoras, embora atentos e resolu
tos ante as explosõPS do ódio e das 
ameaças dos que corvejam sObre a 
nossa soberania, enganando o povo, 
·jogando irmãos contra irmãos, com 
a promessa das delicias do Nlrvana 
como redenção para os que tra.irem o 
Brasil, quando o Inferno sbmente po
derá esperar os renegados da Pá.trial 
(Muito bem.) 

Mas, Sr. Presidlente, porque a obra. 
· em seu collliunto é boa, é quase per-· 
feita, nem por isso devemos fugir ao 
exame de suas partes compon~nte:;, 

,para ver O'Ilde não ficou ela escoimada 
de certos erros e incongruências ou 
onde há desajustamentos capa::es de· 
perturbar a harmonia dos· poderes es
tatais · ou de restringir aos Estados 
componentes da federação, ou aos ci
dadãos, aquelas franquia.s de direito 
que emanam · d.o próprio regime. 

E' praxe, no e.xercicio do ?Oder 
Constituinte, facuitar-se a.os Srs. Rl':
presentantes a apresent'll.ção de emen
das ao Projeto da. Conatitulçll.o, n~
quêles · casos em que ht\Ja. om1ss\o, 
ambiguidade ou contrt\diçtl.o tlttgrante 
de dispcrsHi.vos; a.tentndos às liberda
des :fundamentais; eerce11mento ou 
prevalência de poderes; vinla.ções de 
direito e· outros casos que, no con
teúdo de dispositivos menos c'IAros ou 
tecnicamente imperte!tos, podem .sur
gir, merecendo por isso mCismo, o.cura
do exame; bem penetrado o seu sen
tido e objetividade, dentro das regras 
da heli:n,.enêutica jurid.ica.. 

Estamos ocupando esta. tribuna exa
. tamen.te pa:ra. ·aborde.r a D.lll<térJ:a. cons-

-
tan.te do capítulo II, do Projeto da. 
Constituição, na parte referente aos 
Territó!J.os Federajs, isto é, no qll'a 
estiá. preceituado no aTt. 123, e seu § 
único. ' -__ 

Rã. setn dúvicl,a., ai, uma. omissão, 
uma lacuna a preencher, uma. urovi
dência a estatuir ou fixa.r, tlllla re
paração de ddreito a determinar, re
pontando de emenda já. envia.da. à. 
Mesa, para ser discutkl!a. e vota.da no 
telnipO próprio. 

Tal emenda., que será aditiva, pois 
deverá. constituir·Uin novo parágrafo 
ao dispositivo citado, consagra o prm
cipio de que ·à União cabe indeni.Za.r, 
mediante arbitramento, o Estado vU· 
Estados, sôbre a incorporação, ao seu 
patrimônio e jurisdição; de territórios 
provindos de desmembramento de gle
bas pertencentes àquelas unidades da 
federação. · 

W"ao há como negar à proposição, 
Sr. Presidente, a importância funda
menta1 de ·que se reveste, -pois, con
ceituao reconhecimeuto de uma obri
gação, da ps.rte do Poder ~dera!, 

<muito bem) ·naqueles casos em,. que 
os direitos dos Estados-membros à 
conservação de um dos seus elemen
tos existenciais - o território - são 
atiniidos, poJ' a.to inipróprio e per
turbador da coexistência e <:oopera
ção dessas entidades estatais na es
trutura da federaçã.o. 

Com efeito, Sr. Presidente, estando 
solenemente reafirmado, no art. 1.0 do 
Projeto, que os Esta.d.os-membros da 
comunidade politica brasileil'a, con:.. 
tinuam, em "uniãO .perpétua e. indls-. 
solúvel", integrandO: a Nação e consti
tuindo uma /eàer.açáo, em que se re
conhece às. unidades federadas, e:r:ts~ 

tência autônoma e jurisdição próprta, 
. dentro de seus limites territoriais, o 

dispositivo proposto não podia, como 
não P.Pderá, faltar à nova Lei .Funda
mental que devemos· votar e promul
gar dentro em . breve, cumprindo a. 
vontade soberana do . povo que nos 
elegeu. 

E' que se faz mister, Srs. Represen
tantes, restabelecer. o · equilibrio entre 
os poderes integrativos do sistema po
litico que nos, traça.mos,· pela pre-

' . 
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eeituação de normas rígidas à. garan
tia de certos direitos fundamentals, 
presenteS e inconsp.urcávels, em nossa 
estrutura. politico-jur!d!ca. 
-o Projeto de Constituição, já apro-. 

vado em primeiro turno por esta As
sembléia N~ional Constituinte. no 
§ l.O·do art. 1.0 , declara: 

"Integram a União, além dos 
Estados, o Distrito Federal e os 
Territórios.'' 

Que Territórios serão êsses? Qual a 
sua proveniência? Como se formaram 
constitucionalmente? Por que perten-
cem e integram a União? . 

E'· o que devemos examinâr, preli
tninarmente, para bem justificarmos 
a. proposição apresentada. 

. Acompanhando a marcha de nossa 
existência como Nação juridicamente 
organizada, · veremos que, ao delibe-_ 
rarem .os ~tados-membros reunidos 
por duas vêzes em Assembléia Nacio-

' nal Constituinte, pela voz de seus re
presentantes eleitos pelo povo, manter 
o sistema federativo e a forma repu
blicana · de govêmo, ficou expressa
mente declaraão que, à. União, perten
ciam ou viriam a pertencer: 

NO REGIME DA CARTA DE 1891: 
a) A área do antigo Município 

n-eutro, que passou a ser o atual 
Distrito Federal; 

b) Uma zona de· 14.400 quilô
metros . qUSKirados no planalto 
central da. República, . para ser 
oportunamente demarcada, ·nela 
estabelecendo-se a futura Cã.pikl 
Federal; 

. c) A porção de Território, de:n
-tro dos Estados, que .fôr indispen
sável para defesa das fronteiras, 
fortificações, construções militares 
e estradas d<: ferro federais. 

(Ver arts. 2.0, 4.0 e 64, in fine> 
NO REGIME DA CAltTA DE 1934: 
a) .o Distrito Federal, com a 

eXtensão ~ limites já reconhecidos·; . 
b) o Território · do Acre, ad

qUirido à Bolívia, em conseqüência 
do Tratado de Petrópolis, de 17 
de novembro de 1903; 

.c) Os Territórios que v!essem a 
·ser adqurridos "por qualquer ti
tUlo legitimo". 

. (Arts. 15 e 16, combinados com 
o art. 1.0 .) 

NO BEGIME DA CARTA DE 1937: 
a) o Distrito Federal, sem qual

. quer alteração, quanto à sua ex~ 
tensão territorial; 

b) O Território Federal- do 
Acre; 

c) As âreas que viessem incorpo
rall-se ao território nacional "por 
aquisição", conforme as regras do 
direito internacional; 

d) Os territórios federais criados 
no interêsse da defesa nacional, 
"com partes desmembradas do.> 
Estados". 

Quanto ao r~gime da Carta de 1937, 
que esta Assembléia Nacional Consti
tuinte, no exercício de sua soberania, 
deliberou continuasse em vigcr até 
aprovação e promulgação da nova Lei 
Fundamental, é de salientar que, man~ 
tida, em seu art. 3. 0 , parte !mal, a 
divisão ·política e territorial preexis
tentes, dispõe, ainda, em seu art. 184: 

"Os Estados continua.rão na 
posse dos territórios em que att~al
mente exercem a sua .jurisdição, 
vedadas, entre êles, quaisquer rei
vindicações territoriais". 

Resulta, pois, Srs. Representantes, 
que, até à vigência da Carta consti
tucional de 1934, além daquelas áreas 

• indicadas como pertencentes à União, 
incorporou esta, ao seu patrimônio 

· territorial, tôda a faixa de terras . que 
llie cedeu, por compra, a Bolívia, pon
do-se. têrmo a um conflito grave, en
tre brasileiros e boliviano~· quando os 
primeiros, transpondo as linhas, até 
então desconhecidas, entre os dols 
países, deliberaram ali fixar-se, nUiru!. 
expansão colonizadora em que a tena
cidade e a bravura da gente nordes-

, . tina traçaram episódios imortais. 
(Apoiados.) 

os territórios criados na vigência ds. 
Constituição de . 1937, entretanto, o 
toram, mediante desmembramento, 
por ato unilateral da vontade . do Po
der Federal, de extensas e ricas· glebas 
pertencentes aos Estados membros da 
Federação. E isso bem se poderá cha-

- mar uma expropriação, sem. dúvida 
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desautorizada., nó. campo do nosso di
reito fundamental; uma -lesão. enorme 
à integridade territorial dos Estados
~embros, reclamando uma reparação. 
~ que êsses Territórios, Sr Prest

dente, nem foram adquiridos pelo 
Govêrno Federal, "por qualquer titu
lo legitiino" (art. 16 da Const. de 
1934) nem foram incorporados à 
União, por aquisição "conforme as re
gras do direito internacional". (ar
tigo 4. 0 da. Const. de 1937) .. 

Sem dúvida, Srs. Representantes, 
se· a primeira ou a segunda bipóte- · 
se houvesse ocorrido, preenchidas as 
demais formalidades cabíveis à espé
cie, legal e constitucional seria a 
existência dessas unidades, que con
sideramos sui geneiis, no campo do 
nosso direito interno, por não serem 
entes aútônomos, com as mesmas ca
racterísticas, direitos e poderes dos 
Estados-membros. A União· os teria 
adquirido por compra, cessão ou me
diante um convênio qualquer, solene 
e formal, em que a unidade compo
nente da federação, com a manifesta
ção do órgão próprio, transferisse, .à 
União, a sua posse, domínio e juris
dição, sôbre as terras cedidas, com
pradas ou transferidas. Ter-se-ia se
guido o prócesso próprio, a norma 
constitucional.:nente autorisada para. 
o desmembramento de glebas perten
centes aos Estados federados e incor
poração ao patrimônio e jurisdição do 
Poder Federal. 

. 6 Sr. Dolor àe Anãraàe - Quando 
se desmembrou o território do Estado 
do Amazonas, houve protesto ,por pár
te do interventor federal ? 

O SR. PEREIRA DA SILVA -
O pod.er estadual não foi consultado. 

O Sr. Dolor àe Anàraàe - Houve 
protesJ;o posterior ? 

O SR: PEREIRA DA SILVA -. 
Não podia haver, em face do regime 
em que viviamos. Queremos dizer, 
sendo <> própr:o Govêrno Federal quem 
gov-ernava os Estados-Membros, por 
meio de um Interventor, êsse protesto 
seria esdrúxulo e inoperante. 

Mas, Sr. Presidente, a minha tese 
é de que a prática· seguida para . a 

' 

criação dês&eS Territórios é desacon
selhada pela" própria Constituição de 
1937. • 

_ O douto f.RAúJo CASTRo. comentando 
a Lei Fundamental de 1934, admite a 
venda ou cessão de glebas, por parte 
dos Estados -. Membros, à União, po
dendo, nestes casos, o Poder Federal. 
constituir Territórios, na forma dos 
atualmente existentes. E assim se ex
pressa: 

"Não só as terras adquiridas p<Jr 

meio de tratados com as· riãções 
· estrangeiras, como as que vierem 
a pertencer à União; EM: coNSE

QÜÊNciA DE COMPRA OU CESSÃO DOS 

ESTADOS, poderão ser COnstituiàas 
em Territórios nacionais, salvo se 
as terras forem cedidas para fins 
especiais." (A Nova Const. Brasi
~ra--' 1935 pag. 121). 

Mesmo nesses casos, porém, desde 
que há desmembramento para criação 
de unidades a.àministrativas que. afi
nal, mais tarde, irão constituir nóvos 
~~tados • - Membros, não poderá a ·
transferancia de posse do.mfnio e ju
ris~ç!i~· ser considerada perre:ta, legal 
e Jllrldica, sem a aplicação da norma 
estatuida no art; 14 da Carta de 1934 
que, aliás, é a mesma do art. s.o ~ 
Constituição de 1937. Tal é, exatamen
te, o ponto de vista do erudito PoNTES 
DE MIRANDA: 

"6. A. cessão de· território é· pos-' 
sivel, desde que . se observe o pro
cesso do art. 14. · Discute-se se, 

· f e:· - à União, é de exigir-se 'o 
mesmo. O art. 14 só· se refere à 
anexação a outros Estados-Mem-
bros e não à União. Tem-se . dito 
que o peri!;~ '1ão é igual e p~. isso 
a ""'onstituição não impôs forma
lidades tão rijas. Na República 
Argentina a propósito da cessão da 
povoação de Pos<>das por parte de 
Corrientes, muito se controverteu. 
Aliás, cessão para se anexar a Ter
ritório .. Dizia~se, por exemplo ,que, 
por esse meio, a União desmem
braria, aos PQucos, os Estados-

. Membros e acabaria ·por se fazer 
poder fortíssimo por sõbre uma 
porção de poqeres fragUksimos. 
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Na história do Direito público 
- brasileiro, não se conhece cessão 
de parte de Estadas-Membros à 
União, mas o ato é possível, se bem 
qu;e. nos pareça · difícil. IMPÕE-SE 

A APLICAÇÃO DO ART. 14." (Comen
tários à Const. de 1934. VOL I -

. pag. 400). 

Está com a ·boa doutrina o eminen
te constitucionalista, Srs. Represen
tantes. auando, exi.ie a manifestacJio 

. dos Estados-Membros, pelas suas As
sembléias Legislativas e aprovação do 
Congresso Nacional, também nos ca-. 
sos de venda ou cessão de partes de 
seus territórios, isto porque, como êle 
mesmo sustenta lapidarmente - "a 
cessão pelo Estado-Membro !3 cessão 
de seus poderes e direitas como Es 
tado-Membro, isto é, de todos os seus 
poder·es e direitos de Direito público'' 

Mas, Sr. Presidente, nesta altura de 
nossas considerações, o que nos cum
pre é situar o caso concreto dos Ter
ritórios Federais recentemente criados, 

. na sistemática da Carta de 1937. 
Ora, Srs. Represe4tantes, os atuais 

Territór:.os Federais de GuaP<Jré, Rio 
Branco. Ponta Porá, Iguaçu e· AinaoR. 
são provfudos de desmembramento de 
glebas, pertencentes aos Estados. E 
êsse desmembramento foi perpetrado 
por simples Decreto do Govêrno da 
"União. Razões de Estado que não nos 
cumpre apre:::iar. nesta hora, teriam 
levado o Chefe da Nação a assim pro
eeder. Entretanto, devemos dizer que, · 
por mais r-espeitáveis que tenham sido 
()S motivos determinantes do procedi
mento· do Poder Federal, a norma 
constituc:onal não · podia, nem devia, 
ter sido desprezada, pois, a verdade A 
-que êsse ato unilateral da União f-o:
:riu, fundamente, o direito patrimo
nial dos Estados, em relação à ârea 
territorial que compõe a sua estrutu
ra fisica e delimita a sua jurisdição. 
Ating:u-se, afinal, no âmago, o seu 

. direito de posse, que o próprio , Esta
tuto Poiítico de 1937 lhes recoÍlheceu 
e expressamente garantiu, e:c-vi do 
a.rt.; 184, já invocado ! 

E nem se diga, Sr. Presidente, que, 
:Pr-eponderando o motivo predominante 

do "interêsse da d-efesa nacional", o 
áesfn.émõtamento era de tal modo im
perioso e urgente, que, à Umao; ca
bia, na plen.:tude do exercício dos 
pod-eres soberanos que possui, decretat' 
êsses desmembramentos sem qualquer 
consulta aos Estados atingidos pelo 
ato. ltsse argumento justificativo se
ria. fraco. Primeiro, porque dispunlui. 
a União da faixa de cento e cu1qüe.a- · 
ta quilôme""tros ao longo da fronteira, 
então sob o contrõl~ do Conselho Su
perior da Segurança Nacional, poden
do nela executa"!' ·qualquer plano .ie 
defesa, acaso traçado pelo Estado 
.Ma:or do Exército, para a defesa da 
Nação contra qualquer incursão es
trangeira. Em s-egundo lugar, porque. 
em qualquer dos Estados-Membros da 
Federação, - EStados que integram a 
Nação, formando uma "união perpé
tua e indissolúvel", poderia êsse. plano 

·ser executado, aliás, com a ajuda e o 
patriotismo da:; populações ali radica
das - ajuda e patriotismo qu~. para 
nossa honra .de povo viril, jamais fal
taram à Nação, nas horas mais graves 
para os seus des.t:nos ! Finalmente, 
porque tais desmembramentos, consi
derados face à boa doutrina, no que 
concerne à substância e à estrutura do 
sistema f-ederativo, configuram e rea
lizam uma . ofensa, uma usurpação 
àqueles "direitos de Direito público", 
a que se referé Pontes de· Miranda, 
emanentes dos poderes -estaduais, .:o
existentes e cooperantes com os dos 
poderes federais, na manutenção do . 
eqU:.líbrio po!itico-administrativo do 
Estado soberano. · 

Meditemos ma-duramente, Srs. Re
presentantes, face a estes profundos 
conceitos do eminente e incompará
vel RUI BARBOSA: 

"Que paródia monstruosa -
escreve o mestre insigne, nas suas 
incomparáveis :azões, publicadas 
sob o título O direito ào Ama.io
nas cw Acre Setentrional - se se 
ileixasse retalhar pela União, à 
sua vonta-d-e, o território dos Es
tados; fecha<la.s a. t>Stes as pôrta.s 
da Justiça ... ?" E conclui o seu 
pensamento: "Em vez dêsse con
sórCio en~~ Estados autônomos. 
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garantido cada. um pt:Xpêtllamen
te no seu q11jnhão de poder e na. 
mtegtida.de do seu te:rtitõ:rio, em 

. vez dê.Sse conjunto de impenetrá
veis garantias ::ontitucionais en
tre os direitos da· Truão e de seus 
membros, que caracteriza. o sis
tema federativo, terla.mos o ar
bítrio do poder central, sem di
ques, sem. freios, sem !imites ah:i.r
ganrlo a seu belpra.zer as suas 

/ frcmteiras juridicas · e as suas 
fronteiras territoriais, entre pro
víncias vassala.s. " (vol II - pá
gina. 589.). 

o Sr. Lino Machado - . Precisa
mente o que vimos durante todo o 
"curto . ·periodo" de quinze anos do 
govêrno ditatorial. Dai a. formação 
de todos êsses Terntórios a. que v. 
Ex." alude. 

O SR. PEREIRA DA STI..VA (len
do) - Oportunos e sábios êsses con
ceitos do nosso maior· jurisconsulto 
de todos os tempos. Srs. · Represen-
tantes I · 

E como se ajustam êles à tese que 
agora, quandQ a mesma lesão de di
reito se repete, o mais humilde de 
seus veneradores vem sustentar, PEI· 
rante os seus pares, nesta Assembléia. 
Nacional Constitumte 1 

Ma.S, Sr. Presidente, para que pos
samos tomaz, em tão importante as
sunto, uma. diretriZ segura, um rumo 
j"urldico ·perfeito e claro, na hora em 
·que examinamos o têxto do Projeto 
da Constituição do Brasil, devemos 
consideraz o seguinte: - De um lado 
- como fato consumado ....,.. defron
tamos com a.· existência atual dêsses 

·· Territórios Federais, provindos de 
desmembramento do todo territória.l 
dos Estados federa-dos; d>S. amputação 

· de áreas superficiais em cuja posse 
foram, essas unidades componentes 
da federação, constitucionalmente 
mantidas, "'.com- poderes de domfnio e 
jurisdição. (Ar:t. 184, da Constitui
ção de 1927); -da outra parte, avulta, 
como conseqüência dêsse mesmo f>S.to 
consumado, uma lesão enorme de di
reito, profunda, evidente, gritante, 
pedindo re~ção ! 

Não é possível, Sr. Presidente, de
clarar integrados à. União êsses Ter
ritórios, criados por decreto e provin
dos de desmembramento d:e glebas 
.dos· Estados, sancioll!I.IIl'ClO, assim, so- . 
lenemente, UIIl êrro e um esbulho, 
sem cogitaz, des-de logo, expressamen
te, da reparação do dano causado às 
unidades atingid-as. 

Eis, portanto, chegado o momento. 
Srs. Representantes, ·de se estabele- · 
cerem os- têrmos de uma justa repa
ração· aos Estados prejudicados. Seri., 
então, o caoo de se adotar a emen
da aãitiva ao art. 123 e seu par~ 
fo único, do Projete da Constituição, 
reconhecen-do-se à União a obrigação 
de indenizar os Estados, mediante ar
bitramento, sôbr.e o valor das terras 
que lh-es .fôram arrancadas para for- . 
mação dos T-erritóri-os criad-os pelo De-
creto~ lei n.~ 5.812, ·de 1943. · 

O Sr. Lino Machado.- V. Ex.", di
ante do fato consumado, pleiteie, então, 
indenização. 

o Sr. Lameira Bitencourt -Em adi
tamento ao aparte do. nobre Represen
tante t.i.no Machado, devo dizer que 
já existe emenda da bancada. paraense, 
de iiúciativa do Representante João 
Botelho. · 

o· SR. PEREIRA DA SILVA 
Peço licença para lembrar ao distinto 
colega que o meu• tempo está corren
do. 

o Sr. Lameíra Bitencourt - Estou 
respondendo ao ilustre :s,epresentante 
Lino Machado. A emenda a que me re..; 
firo teve a honra de receber integral 
apoio da bancada a.m.azone:ilse. Apenas, 
quero ressalvar êsse ponto diante do 
aparte do honrado Repr:esentante ·do 
Maranhão. Devo ainda dizer que o 
Pará não se considerou absolutamente 
prejudicado com a. criação do Territó,
rio do Amapá, . não só porque tal cir
cunstânéia veio ao encontro das neces
sidades e aspirac;ões de seus habitantes 
- porque, inegà.velmente, como estava., 
não podíamos dar-lhes o de que prP.-:: 
cisavam, em assistência e imprils1ona
mento - como porque o progresso 
econômico do Território de Amapá. 
vem em beneficio do progresso eco
nômico· e comercial do Pará: A fór
mula. .que V. Ex." propõe ou está. de-
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fendendo resolve perfeitamente o as
sunto: mediante a indenização justís
sima pleiteada 'pelos Estados desmem-
brados. · 

O SR. PEREIRA DA SILVA 
Agradeço o ãparte de V. Ex. a.. 

. O Sr. Lino Machado - O apar
teante D.ãQ respondeu a mim propria
mente, senão à tese de V. Ex.. a. 

O SR. PEREIRA DA SILVA 
Agradeço · o aparte do ilustre colega, 
ST. Lameira Bitencourt. Muito res-

"'peitável será, e deve ser, a opinião do 
Estado do Pará, neste caso. Entretan
to, não prejudica minha ~e. que é 
uma tese de direito (muito bem) e ve~ . 
apoiar, exatamente, o ponto de vista 
de que os poderes estaduais não de
vem sofrer diminuição, no exercício 
de sua autonomia, com a intervenção . 
dos poderes federais, restri.gindo-lhes 
as franquias de direito asseguradas 
pelo próprio regime federativo; 

o Sr. Leopoldo Peres -V.' Ex.a per
mite um aparte?. 

·O SR .• PEREIRA DA SILVA -
Pois não. · ~ 

o Sr. Leopoldo Peres - Neste sen
tido, exatamente, foi o aparte do nos
so colega, Sr. Lameira Bitencourt, di
.zendo que sua opinião não colide com 
os argumentos e pontos de vista de 
V. Ex. a.. Apenas, divergimos no as];iécto 
que interessa ao Amazonas, porque 
entendemos que o desmembramento de· 
territórios de nosso Estado ·causou-lhe 

. grandes prejuízos à economia e ao pa-
trimônio. · 

·O SR. PEREIRA SILVA- (lendo): 
"A matéria, Sr. Presidente, vem sendo 
estudada por todos quantos, nesta 
Casa, representam e combatem pelos 
interêsses dOS" Estados prejudicados e 
defendem os postulados da federação. 
O nosso brilhante colega da bancada 
;paraense, Sr. João Botelho, com a. 
desvaliosa colaboração do orador que 
ora ocupa esta tribuna, chegou a. 
apresentar uma sugestão, em tal sen
tido, à Comissão elaboradora. do Pro
jeto, apo~a.do em sua iniciativa. por 
grande número de Srs. Representan
tes. Mas estava a findar o prazo para 
apresentação do Projeto ao plenário e 
o seu · trabalho teve que aguardar a. 
oportunidade que agora se apresentou 
para · ser deviãa.m.ente considerado o 

assrinto, sob forma. de emenda aàititJa 
ao artigo -123." · 

O Sr. João Botelho - Agra
deço a V. Ex.a as referências ao meu 
humilde nome. Com efeito, foi :v. 
Ex.a. dos -primeiros a. tratai\ do as
sunto em PleD.ário, mas do ponto de 
vista.jurídico, ou técriico, digamos as
sim. V. Ex.a argumenta que o Esta
do-membro não deverá sofrer ri.e
nhurila ofenss: aos direitos que pos- · 
suí sôbre seu temtório. Acaba. con
cordando, no entantô, através a. bri
lhante explanação que · vem fazendo, 
ser a indenização a única maneira 
de legalizar a situação criada por 
motivo de necessidade nacional de 
defesa do território brasileiro. ' 

O SR. PER.IEIR.A. DA S1L VA 
Agradeço o aparte de v. Ex.a. En
tretanto, devo lembrar que, no pró
prio texto da Constituição, ora. pro
jetada, ·existe a possibilidade da re
íncorporação dêsses territórios aos 
Estados-membros. 

O Sr. Leopoldo Peres - Per
mita--me v. Ex;& noVo ~e. La
mento, neste ponto, discordar da opi
nião do prezado colega, Sr. João Bo
telho; A criação dos territórios pro
cessou-se à revelia do texto da Cons
tituição de 37. 

" O SR. PEREIRA DA SILVA _; E• 
e..'!ffitamente a minha tese. 

o Sr. Leopoldo Peres Não 
tem nenhum apoio constitucional; é 
uma criação constitucionalmente es
púria. 

O SR. PEREIRA DA SILVA (le1Í
ào) - E' .de ressaltar desde logo, 
Srs. Representantes, que essa reqJa
ração não pode ser considerada um 
favor. Ao contrário, é a consagra
ção de. um direito. que a Nação jã. 
reconheceu, em caso idêntico, ao Es
tado do Amazonas, que com muito 
orgulho e honra representamos nesta 
Casa. Queremos nos referir à ques
tão do Acre, patrocinada, com e:dto 
absoluto, pelo incomparável Rui Bar~ 

. bosa, contra· a. União. 

O Sr. Leopoldo Peres - Per
mita V. Ex.a. que· conclua .o meu 
aparte. Ainda. mais: já está reco-
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nhecido que neri.huma raz&o de de
fesa nacional assistia aQ. · Go:vêrno, 
para a criação dêsses territórios 
<muito bem) . 

O Sr. Rui Santos - Foi uma 
ação ditatorial. 

O SR. PEREIRA DA SILVA -. 
Obrigado. a V. Ex. a (lendo) - O 
mestre dos mestres da ciência juri

·Wea, provando que, a contar de Ja
neiro ·de 1853, vinha o .. govêrno do 
Amazonas exercendo atos tie adminis
tração nas terras litiii.osas, lindeiras 
entre o Brasil, a Bolivia e o Perú; 
provando, igualmente, que o Amazo
nas, com o Acre como território seu, 
sendo Provincia do Império, em ca
tegoria de Estado, entrou no pacto 
de formação da União, sustentou que, 
adquiridas essas terras pelo Govêr
no brasileiro à Bolivia, nos têrmos 
do. Tratado de Petrópolis, não podiam · 
ter sido desmembradas do Amazonas 
para formar u.m Território Federal. 
Ao contrário: ccdeveriam ter conti
nuado . como _parte integrante dó 
grande ,Estac;lo. A nossa Suprema 
Côrte de Justiça reconheceu os di
reitos do Amazonas, no memorável 
pleito e Os nobres Srs. Constituin
tes de 1934, não querendo demorar 
por mais tempo e no propósito de 
garantir a ·reparação do dano sofri
do pelo grande Estado planiciário, 
reconheceram à União a obrigação 
de indenizá-lo, de acôrdo com o va-
1or fixado Po-r árbitros, estendendo a 
inedida constitucional reparatória, 
igualmente. ao Estado de Mato Gros
so, também alcançado, em seus di
l'eitos territoriais, pela criação do 
Território ·do Acre. 

Foi a emenda n.0 847, justificada 
pelo nosso então Representante Sr. 
'Leopoido Cunha Melo e apoiada por 
150 Srs. Constituintes, que trouxe 
a vitória definitiva à causa do Ama-
2onas. 

Há, portanto, Srs. Representantes, 
11m precedente bem vivo. E, se os 
Constituintes de 1934 reconheceram 
caber ao Amazonas. e a Mato Gros
-so uma indenização, num. caso de 
terras litigiosas com países estrangei
ros, embora sôbre ·elas, tais Estados 
brasileiros tivessem o uti possiàetis, 
:porque havemos de negar, agora, 

igual reparação, no caso dos territó
rios Federais criados em 1943.? Não 
são êles provindos de desmembra
mento ·irrito e nulo, por vicio de ori
gem, . de terra.S pertencentes' aos Es
tados em pleno uso e · gosD do direito 
C" po5se qu~ ;ópria Constituição, 
em vigor ao tem:po do esbulho, expres
samente ~es assegurara? 

Não, Srs. Representantes! A Fe
deração existe ·ou não · existe; Veri
ficado que existe ~·a -indenização .se 
impõe. E deve ser solenemente de
terminado no texto da Constituição. ~ 
evitando-se aos Estados. já empo
brecidos em seus recursos -financei-· 
ros •. com a criação dêsses Territórios, 
novos sacrifícios, novas despesas, pois 
terão que bater às portas do Poder 

, Judiciário oara: pedir a restauração 
de seus direitos! 

Era o que tinha a dizer ... (Muito 
bem: muito bem. Palmas. O orador 
é cumprimenttiào. ) · 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa~ 
lavra o Sr. Dario Cardoso. · 

O SR. DARIO CARDOSO-- Se
nhor Presidente, era meu desejo 
upresents.r hoje apenas o tema relati
vo à estruturação do .Pooer Judiciá
rio n0 projeto da Constituição. 

Ante, porém, a incerteza de poder 
voltar à tribuna. em vista· do grande· 
número de inscrições, VDU fooalizar 
com o mesmo objetivo, assuntos diver
sos, tooos de relevante importância. 

-Sr. Pl'D..Sidente, pode--se aferir o 
grau de democratização a que chegou 
um povo, pelo Capitulo referente à 
declaração dos direitas individuais e à 
enumeração das garantias oêonstitucio
nais destinadas a ampará-los, cons
tanteS de sua Consttiuiçã.o, pois· que 
cnde tais direitos e garantias faltam, 
não há, não pode haver 'ãemooracia; o 
que.se ai instaura é o poder ilimitado 
do Estado, que se erige em entidade 
onipotente. personüicando o estranho 
Dnonstro absorvente e devorador da 
concepção de Hobes, descrita no Le
v:iathan. 

Não · basta, porém. inscrever nos 
. textos constitucionais êsses direitos e 
garantias. Sem a existência de um 
&-gão aparelhado para impor o respei
to a tais direitos, fazendo efetivas as 
garantias destinadas c.. a pr9teg~los, 

não passal'ão de letra ·m.orta. :l!:sse ór
gão é o Poder Judiciário, que há. de . 
ocupar, por isso mesmo, ~uela. posição · 
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~racula.r que lhe assinalava Rui Bar-· 
.. bosa, principalmente nos regimes pre

sidenciais, em qúe a tendên.cis. do Pt>
<ier EXecutivo é sempre. para. .biper
trofiar-se. 

.Já TavareS Bastos escrevia, em 
1870, no seu livro notâvel "!>. Provin- · 
cia", que ·a mais sólida garantia do ci:. 
da.dão estã. em uma magistratura que 
o ampare das violências, . cUJ:nprindo, 

·portanto, fazer do jUiz o sacerdote da 
lei e do tribunal o seu ,asilo. 

A hipertrofia do Executivo. fôrça é 
reconhecer, tem sido entre nó.s a cau
sa mater de grandes males; precisa, 
por.tap.to, ser evitada. e combatida, se 
quisermos respeitadas as franquias 
cónstitucionais e de pé o· edifício da 
f<iemocracia, que estamos recons
truindo. 

E 0 meio que se há de pôr em prá
tica para a consecução dêsse objetivo 
é 0 consistente no fortalecirnento dos 
cois outros .P~eres. Proponho-me 
abordar,. em rápida síntese. os pont~ 
em.. que Julgo deva.m ser reforçadas as 
garantias do .Poder Judiciário, susten
tácUlo maior dos principias democrá
ticos. A .garantia· ideal que se pode
ria outorgar ã êsse Poder, que cons
titUi a .pedra angular, a base funda
mental das garantias individuais, 
contra. os abusos ·e tiranias, que é o 
llnico poder pennanente, contra o qual 
se quebram. sem a.balá.-lo, os venda
vais das paixões políticas e as vagas 
<las revoluções, seria. a sua nadona
lização, isto é, a. unificação da. ~gis
tratura "SSb a égide do Govêrno da 
União, único apercebido de meios efh
cazes .de assegurar a sua verdadeira 
independência. · . 

Embora, porém, não haja. argu
n..ento algum res.'lm.ente · -p<>ndel:ável 
e • inobjetãvel a essa idéia, d-eixo de 
focaliZá-la, de passo .e vagar. porque 
estou convencido de que não vingará 
nesta Assembléia, quaisquer que se
jam as razões aduzidas em seu prol. . 

.A:firmt> nãt> existi'rem argumentos 
decisivos impositores de sua rejeição, 
porque o maior -até hoje vindo à bai
la, nc tapete da discussão; é o de que 
a unificação da justiça atenta con
t-ra a autonomia dos Estados. quando 
-nada há men<>g verdadeiro do que e5Sa 
assertiva.- ~ 

Um exame cuidadoso dos princípios 
:federativos conduz justamoenté a con
ctusão contrária. isto é, de que <> po
der judiciário deve ser nacional e uni
ficado. Quando avanço que os argu-

- mentes contra. a ·unifiCação da ma
gistratura estão redUZidOs -ao aponta
do, de ser pcompatível com a aurt;o_ 

nom.ia. dos Estados, é porque os demais 
foram quase todos postos em choque· 
com a unificação do direito proces. 
sual. · 

Se a prestação jurisdicional consti
tui o atributo precípuo e a prerroga
t:va ·pritneira da. soberania· do Estado, 
é obvio que ela se faça através de um 
õrgão ou poder niaCional e não seja 
exercida por magistrados esta.du.a.is, 
çue nem ao menoo estão incluídos no 
capitulo referente ao · Poder Judiciá-
rio. I . 

O Sr. Ataliba Nogueira - A Fe
deração consiste justamente na dis
tribUição de competência entre a 
União e os Estados, tendo como égide 

. a Constituição. Vê V. Ex. a. que aí se 
in5crevem perfeitamente os Poderes 
Legislativo Estadual e Federal. 
· O SR. DARIO CARDOSO - Vossa 

Ex. a. acha, portanto, que. nos Esta
dos, 0 Judiciário se encontra no mes
mo plano que o Legislativo ou o Exe
cutivo estadual? 

O Sr. Ataliba Nogueira - Perfeita· 
n1ente. São três po.deres de Estado: 
o Legislativo, o Executivo e o Judi
ciário. Do contrário, não haverá fe
deração de Estados. 

O Sr. ..Aureliano Leite - A federa
ção poderá ter maior ou menor elas
ticidade. 

O SR. DA!RIO C..ARDOSO - Vos
.;a Ex. a. feriu um ponto básico em ma
téria de direito público constitucional. 
N-ão há. tiPo rígido, uniforme, d.e fe
deração. Esta vai desde o Estado Uni
tãrio, colocado num extremo, até a. 
confederação dos :Estados, que se acha. 
em ponto opôsto. 

Coma disse um. constitucionalista. 
nosso - se não me falha a memória 
Pontes de Miranda- existe urna ver· 
dadeira "escala federativa". 

(Trocam-se apartes) . . 
O SR. PRESIDENTE - Atenção ! 

. Está com a palavra o Sr. Dario Car
doso. 

O SR. DARIO CARDOSO - .Não 
é possivel equiparar os p_oderes legis>o 
lativo e executivo estaaua.is ao judi
ciário. Tal. eqUiparação jamais poderá. 
ser feita, conforme demonstrarei. 

o Sr. Atali'ba Nogueira - 'Então, 
não há. fe-deração de Estados. 

O SR. llARIO CARJJOSO - O que 
~acteriza a '!eàeraçáo é a descentra
lização politico- a.dn1inistrativa, que 
nada tem a ver com a d~tralizaçáo 
judiciária. Tanto a-ssim, que nã0 é 
obrigatória, n.a.s federações, a coincl-



_...;,. 392- .. 

dência entre a divisão administrativa 
e a judiciária. 

DisSe e sustento que não pOde ha
ver equiparação dos poderes legislati
vo, executivo e judiciário estaduais. 
·Os dois primeiros .só operam no . terre
no dos interêsses peculiares aos respec
tivos Estados; nenhuma interferência 
têm nos negócios federais .. 

O legislativo não elabora leis que , 
tenhapt vigência além das raias do 
território e dos negócios estaduais, 
nem o Executivo executa. leis federais; 
logo o judiciário local logicamente só 
pOderia aplicar leis estaduais; 

iDe mais a mais, nunca se lembrou 
dc criar poder judiciârio municipal, 
sem embargo de serem ·os municípios 
ts.mbém autônomos, em tudo quanto 
éiiz r.espeito aos seus peculiares inte-
rêsses. · . · 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita 
V: Ex.a ofereça embargo à tese de 
que· o Estado só legisla em matéria 
do seu peculiar ínterêsse. Compete 
~ Estado legislar sôbre tudo aquilo 
que a Consttiuição não reservou à . 
União, ~lícita ou implicitamente. 

O SR. DARIO. OAP..DOSO - o' Es
tado não pode legislar em matéria ·fe
deral, a não ser supletivamente para 
atender a peculiaridades locais.· 

Não estou tratando ·da di1{isão- de 
competência entre a União e os Es
tados. Sei perfeitamente que, pelo 
si<3tema do projeto, compete ao Estado 
legislar a .respeito de tudo quanto não 
fôr expressamente reservado à União. 
Aliâs êsse regime é tradicional no 
nosso Direito Constitucional;· vem 
desde a Carta Política de 91. · Não 
ignoro isso. O que, porém, quero fri
saro_é que, quanto à matéria que. a 
Umao reservou :para si - e posso 
dizer assim. porque a Federação no' 
Brasil se fêz do centro para a perifé
ria - ela legisla em caráter· exclusi
vo. O Estado não legisla sôbre assun
tos compreendido~ na , competência 

· federal. Por sua vez, o Poder Exe
cutivo não executa lei<; que tenham 
âmbito nacional, mas sõmente, as es
taduais. Tal nP.o acontece com 0 Ju
-diciário; que aplica tôdas as leis fe
derais, inclusive a Co.nstituição ·da 
República. 

o Sr. Plínio Barreto - Só 0 Es
tado sabe o que lhe convém. 

O SR. DARIO CARDOSO - O que 
desejo acentuar é que o argumento 
de que a unüicação da ju.Stiça briga 
com a Federação é falso. . 

O Sr. Ataliba Nogueira -Já esta
mos fartos de união, de concentrar a 

vida do paf.s no Rio de Janeiro de 
unitarismo, de padronizaão, de Cen-
tralização. o 

O SR. DARIO CARDOSO- Onde 
V'. Ex.a encontrou semelhança entre 
a unificação da justiça e o unita
rismo? 

A Constituição mexicana, se não me. 
enganp, define 0 s Estados componen:-· 
~ <ia União como soberanos e adota,. 
nao obstante, a unüicação da justiça. 
O mesmo ocorre com a Constituição 
espanho1a, · que é das mais modernas. 
e democráticas. 

O Sr. Ataliba Nogueira- Contesto~ 

. Uma das piores Constituições é a. 
Republicana da Espanha. . 
/ O SR .. DARIO CARDOSO - E" . 
fora de dúVida que podemo.s adotar 
êste ou aquele sistema federativo. 
O tipo de Federação .ideal para nós, a. 
meu ver, seria o ·que consagrasse a 
unificação da ma,..aistratura. Estou cer
to. entretanto, de que, infelizmente, 
não vingará nesta Assembléia êsse 
tipo ideal. Não se negue, porém que · 
possa haver 'Federação com. unií:ica
ção da justiça. 

{) Sr. Aureliano Leite - V. Exce
lência quer o uma .Federação menos 
elâstica:, e nós a desejamos mais elás
tica. 

O SR. D.ARIO CARDOSO - Ao· 
contrário. Sou· adepto da outorgá da 
maior elasticidade. possível às auto

. nomias estaduais, em tudq,..- quanto. 
. ~ga respeito àquelas matérias que 
nao devem estar sujeitas à União, isto
é,. constituintes da autonomia dos Es
tados em tudo quanto diga respeito
aos seus peculiares ínterêsses. 

O Sr. José Augusto - Federaçã() 
. quer dizer aliança, união, e não sepa
. ração. As Federações. em tôda a 
parte do mundo só marcham para a. 
unidade. 

O SR. DARIO CARDOSO - Prin
cipalmente no Brasil assim deveria 
ser - V. Ex. a tem muita razão em · 
fazer tal afirmativa. Entre nós, os 
.Poderes que estavam concentrados na 
União foram outorgados aos Estados 
ao revés do que se verificou nos Es
tados Unidos, onde havia uma confe
deração de Estados, os quais ;fizeram. 
cessão de poderes em favor do Poder 
Central. Aliás, é um verdadeiro mila
gre que o Brasil ainda seja uma nação 
unida, porque e...~moS .sempre pro
c~do enfraquet:er os laços que vin
culàm o.s . diversos Estados. 
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O Sr. Ataliba Nogueira - Ao con
t'ário, estamos .em pleno Estado uni
-tário. A Constituição é que nos vai 
-tirar dele: · 

O Sr. Plínio Barreto - V. Exce
-lência pode, do ponto de ·vista teórico, 
sustentar • a doutrina que está defen
dendo. Mas como V. Ex. 8 sabe, as 

. opiniões variam sôbre a am-plitude da 
Federação. A mim me parece, porém, 
.que a questão deve ser colocada nou
tro terreno, dada a ext.e:osão territorial 
de. Brasil e. as divergências de condi
-çãc de vida em todos os Estados. Não 
parece a V. Ex. 8 que a questão da
organização da justiça será melhor 

. -resolvida pelo Estado do que pela 
União- em cada uma das circUDSCrições 
territorais do Brasil ? Pergunto mais 
a V. Ex."': qual o inconveniente em 
ser confiada aos Estados a organiza
ção do seu Poder Judiciário .? 

O SR. DARIO CARDOSO - Direi 
.. :a V. Ex."', em resposta, que essa ma

téria não- deve ser examinada - va
mo.s dizer - unilateralmente, porque 
no gran'de- Estado de São Paulo. por 
exemplo, se( que a justiça é modelar. 
C!)nheço de perto o Tribunal dé São 
Pauio, ténho convidido com seus jui- " 
zes que são bem remunerados ... 

O Sr. Lino Machado- Aliãs a ga
-rantia de independência dos juízes 
dever-se-ia estender a todos os Esta
dos do Brasil. 
, O SR. DARIO CARDOSO - •.. e 

-observei as instalações luxuosas e im
ponentes do edifíCio em que se acha 
instalado o seu Tribunal, as quais são 
..:;aperiores às dos outros Poderes. 

Também em meu Estado o Poder 
Judiciário está bem aparelhado e à 
altura -de sua- missão, agindo· os seus 
Juizes cbm o máximo critério e inde
pêndia. Não afirmo isso porque tenha 
sido· juiz em minha terra. Compul
sando a ·obra de um desembargador 
paulista, o Sr. Paulo Passalaqua, 
-escrita sôbre o Poder Judiciário e suas 
garantias, verificarão VV. Exas. que 
nela se encontra publicada decisão do 
Tribunal de ·Goiãs que demonstra a 
independência com que sempre tem 
.agido. 

O Sr. Plínio Barreto - As conside
rações que V. Ex. a. está desenvo1vendo 
convergem em favor de minha tese e 
não da ·de V. Ex."'· 

O SR. DARIO CARDOSO - A 
questão não pode ser examinada :uni
lateralmente. como disse, :porque há 
Estados. felizes . e infelizes n_este par
ticular. Não qu~ trazer êste assun-

to a debate, pois não eStou eutorizado 
a falar sôbre o que tem ocorrido em 
certas unidades federativas no tocante 
ao Poder Judiciário. 
· O Sr. Aureliano Leite- Se o Esta
do não pode organizar-se por si mes
mo, então não pode ser Estado. 

O SR. DARIO CARDOSO - Aí a 
· situação se complica-va muito mais .. 
Batemo-nos contra os territórios. Vos
sa Ex."' quer chegar àquela situação 
em que a Constituição de 37 colocou 
o.~ Estados que não pudessem· atender 
aos seus serviços, os quais seriam 
trar.sformados em territórios. . . 

O Sr. Aureliano Leite - De modo 
algum. Sou adversário enragé, inimi
go pesosal da Carta de 1937. 

O SR. DARIO CARDOSO - Que 
deveria então acontecer aos Estados 
referidos por V. Ex."' que não pudes
sem organiZar a sua justiça ? 

Vou continuar, pois o tempo vai se 
esgotando .. 

O Sr. Galena Paranhos - Permita. 
V. Ex."' um aparte. 

O SR. DARIO CARDOSO -..Per
doe-me V. Ex."'. O tempo é curto e 
desejaria terminar minhas considera
ções, muito embora tenha prazer e 
honra em ser aparteado · e poder dia
logar com tão ilustres Representantes 
da Nação, embora me falte autoridade 
para tanto. 

O Sr. Plínio Barreto - V. Excelên
cia tem muita autoridade para tratar 
da matéria. 

O SR. DARIO CARDOSO - Agra
deço a-V. Ex."' a gentileza. 

O Sr. Galena Paranhos - Permita 
V. Ex."', porém, ligeiro aparte. Vossa 
Excelência não acredita que a verda
deira .::ondição do juiz é a indepen
dência econômica ? Isso . se aplica 
tanto ao juiz federal como ao esta
dual. 

O SR. DARIO CARDOSO-~ aSI
Stlnto que focalizarei oportunamente. 

O Sr. Galeno Paranhos - O princi
pio. de . unificação preconizado por 
V. Ex."' fere a autonomia dos Esta
dos . 

0- Sr. Aureliano Leite - Não fere. 
A autonomia :pode ser maior ou me-
n~. . . 

O SR. DARIO CARDOSO - Como 
vinha acentuando, quando intervie
::-am os nobres aparteantes, o Judi
ciãrio opera em terreno puramente 
federal,· tanto que a Justiça Estadual · 
julga causas ou questões em que a 
União é. interessada; além disso,. inte-



gra. em suas . funções as da justiça Fedéração a hipótese de · haver olf 
eleitoral, de maneira. que não opera, não ma.g:istra.tura estadual. Federação, 
como o Executivo e o Legislativo es- gramatical e _politicamente, signiifca. 
taduais. no âmbito de atribuições lo- - marcha para a unidade. Tõdas as 
cais; ao contrârio, aplica leis federais. Federações do mundo -· Estados Uni-
. Portanto, êsse Poder deveria ser na- dos, 'México, Argentina, Suiça - pa.r-
cional/ tem da Confederação para a Federa,. 

Passemos, porém, adiante. ção, e federar quer dizer- ligar, Unir. 
O Sr. GaZeno Paranhos .;:... E' de .Sõmente no Brasil partimOs da unida-

/ . :~>mbrar...se que nunca; houve censura de para. a clisparida.de, quando devia
a qualquer Tribunal. Falou-Se do Tri- mos ter ficado com a absoluta des
buna.l de São Paulo, do de Goiás, to- centralieação administrativa, como
davia a.cusa.çã0 alguma se fêz contra convin.ha aos interesses nacionais. 
qualquer deles. Todos os juízes são Federar, repito, gramatical e polltica
independentes, íntegros. abrangendo mente, é unir e-não se'parar. 
mesmo os de primeira. instância. 0 SR. DARIO CARDOSO _ Eu 

O SR. DARIO· CARDOSO - Não considero. inteiramente destituída de 
é a êsse ponto que me refiro para fundamento a afirmativa de que a 
pleitear a. unificação da Justiça. unificação da magistratura briga com 

Quis demonstrar, apenas, que não é a Federação. · ltsse excesso de des-
da essência da federação a dualidade centralização, ou, melhor, a descen
da Justiça. t~alização jUrisdicional, como muito 

Se fôssemos até onde quer o nobre bem frisou o Senhor José Augusto, 
Representante paulista, Senhor Atali- levaria ao êrro de Campos Sales; êle 
ba Nogueira, ao exagêro da descen- sustentava a soberania elos Estados 
traliza.ção, teriam Os de conceder um federados. Era lógico; queria a dis
poder Judiciá.rio aos muni-cípios, ;por- tribuição dos· três poderes a<>s Esta
que também êstes devem ser organi- dos, mas os considerava soberanos, 
zados de modo autônomo. como os Es- . embora erroneamente, ;porque só nas 
tados. Ao que me parece, ninguém, ... , Confederações os Estados- membros 
ainda pensou em taL são soberanos. · . 

O Sr. Ataliba Nogueira _...Nos Es- o Sr. Ataliba Nogueira.- Minha. 
tados Unidos é o que ocorre, em mui- teoria nada tem a ver com a de Cam-
tos Estados. pos Sales. 

O Sr. José Augusto- Ai da magis- O SR. DARIO CARDOSO- Apro-
tratura se fôsse assim. xima...se dela. 

O SR. DARIO CARDOSO - Diz O Sr. Ataliba Nogueira -Campos 
V. Ex." muito bem. Sales propugnava a Confederação, o 

O Sr. Ataliba Nogueira- Vejo uma que· é um êrro e levaria o Brasil ao 
tendên"ia ·anti-democrática na afi.i.,. separatismo. Aliás, a Constituição de 
mação do nobre colega, Senhor José 91 nos condUZia ao ,separatismo. 
Augusto. O SR. PRESIDENTE - Advirto o-

·o Sr. José Augustq - -Creio que nobre orador de que . o tempo de que 
não posso . ser oonsiderado anti-demo- · <l.ispóe está a findar. · 
crático. 

O SR. DARIO CARDOSO - Se-
O SR. DARIO CARDOSO - o· nhor Presidénte, solici..taria fôsse des-

ilustre colega, Senhor José Augusto, tad t te ·d t não pode ser ta~o . dessa maneira; con o o empo que me m s1 o ;o_ 
s. E)x." defende 0 sistema parlamen- ·mado pelos nobre aparteantes.-
tar, e êste é, na República, 0 sistema Não fôra a advertência que me· 
mais democrático que se pode imagi- acaba de ser feita, teria o máxime> 
nar. prazer eri::r. continuar a atender aos 

O Sr. José Augusto -· Essa doutri- apartes, mesmo porque assim se es
na de Federação, nos têrmos expostos clareceria perfeitamente a matéria. 
pelo nobre Representante Senhor Ata- orientando melhor. o Plenário para a 
liha Nogueira, é a de Campos Sales, sua votação. 
profunãa.mente errônea_, conforme pro- OSr. Aureliano Leite·-· Permita
varam Anfilóquio de Carvalho e Ubal- me o nobre orador duas palavras em 
dl:no do Amaral, naquele tempo; e retificação ao que diSse o sr·. ReP~ 
como está nas . lições dos grandes sentante Ataliba Noguelr'a. Campos 
mestres. entre Çs quais _Clóv.ls :se'Vilá- Sa:les foi con!ederacionista, de :11iic.io. · 
qua, que defendiã.m a: Ullidade da: ma- ll'ia.S aeabott federaci'onisüL, defenden
gistra.tura. Nada. tem a ~er com- a. do a; F'ederà:ção. 
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O SR. DARIO CARDOSO - Se- · 
nhores, dada a premência do tempo, 
não quero deter-me no exame dêste 
assunto. Uma vez, porém, que se não 
unifique a magistratura, mister se 
faz cercá-la das garantias ind.ispen• 

· sáveis a que wssa exercer a sua· ele
vada e onerosa tarefa com a maior 
soma de independência possível.· . se, 
como prescreve o projeto de Consti- · 
·tuição, já. subm-etido ao exame dêste 
Plenário, "nenhuma violação de di
reito poderá ser excluída da aprecia
ção do poder judiciário",. é indispen
sável que o apercebamos. dos meios de 
repelir ~os atentados e ·reparar as 
ofensas que venham a sofrer as fran
quias constitucionais, partam de onde 
partirem. E' cer.to que o projeto con
signa as garantias que até aqui têm 
constado de noosas anteriores Consti
tuições, inclusive as de ordem eco
r.ômica que constituem a base e o 
fundamento de tôdas a.<> demais, por
quanto, sem independência econômica, 

·nenhuma haverá. Merecedora de 
aplausos é, .por sem dúvida,. o dispo
sitivo do n. o VI do art. 116 do Pro

- jeto que manda fixar os vencimentos 
dos Desembargadores em quantia não 
inferior a dois quintos do que per-

. cebem os l\1inistros do Supremo Tri
bunal Federal, uma vez que as pres
crições da.<> Constituições de 1934 a 
1937, a respeito, foram burlada.<> em 
alguns Estados-. 

O Sr. Dolor ele Andr!Ule - Eis aí o 
ponto principal do que V. Ex." quer 
dizer. Como afirmou. o Sr. Deputado 
.Tósé Augusto, haveria juízes que fos
sem~rceber, em certos municípios, 
apenas Cr$ 200,00. Portanto, o ponto 
c2.pitail. é o econômico. 

< 
·O SR. :O..o\R.IO CARDOSO - Ape

.uã'S passaria o verbo "perceber" para 
0 futuro, a fim de evitar as dúvidas 
que acaso venham a surgir, quando 
alterados forem os vencimentos dos 
:MinistrOs do Supremo. ' 

Penso, porém, ser de cônveniênc;. 
completar as garantia.<> econômi~ da. 
magistratura, entregando aos Tribu
nais a incumbência, ou melhor, a com
petência para efetuar os pagamentos 
dcs seus membros e de todas os juí
zes inferiores. Esta cautela impõe-se, 
pela ·razão de que, não raro, as a.uto
ridades executivas procuram quebrar 
a indepenciência dOs juízes, ou deles 
se desfonar peles jtügamentos con
tTários a seus interesses, principal
mente os de ordem polftica, retardan-

. do-lhes os pagamentos dos quase sempre ·minguados venciment<*. o meio 

de se pôr em obra essa .medida será o 
já previsto no Projeto para o paga
mento das ·.s-entenças judiciárias, isto 
é, fazer-Se o depósito das verbas orça.
mentarias, desttnadas às despesas com 
o Judiciário . nas tesolirarias dos tri
buna.is de Justiça de cada Estado, 
operando estas todos os pagamentos 
e fazendo, ao fim de cada ano finan
ceiro, a ;prestação de contas perante o 
U>souro estadual. Para tanto, basta
ria incluir-se, onde conviesse, na fu
tura Constitui~o. um artigo cuja re
dação poderia ser esta, mais ou me-. 
nos: As dotações orçamentárias desti
:c.adas .a ocorrer aos pagamentos das 
despesas referen~ ao poder judiciário 
serão recolhidas aos cofres dos tribu
nais de justia, ficando suas tesoura
rias obrigadas à prestação de contas 
perante os tesouros- dos respesctivos 
Estados no fim de cada exercício fi
nanceiro. 

Digpondo das verbas destinadas às 
·.suas despesas, os judiciários estaduais 
não sofrerão atraso no pagamento dos 
juízes que os compõem, nem ficarão 
desprovidos dos materiais indispensá
veis ao bom andamento dos serviços 
a seu cargo. . 

Medida que reputo também impor
ta.nte e indispensável conste entre os 
principies compulsórios para os Esta
dos em matéria de estruturação do 
Poder Judiciário, é a concernente à. 
remoção voluntária dos juízes .. Esta 
se deve fazer mediante indicação dos 
tribunais judiciários sempre que POS-' 
sível em 'lista tríplice. Muitas vezes 
uma remoção, isto é, o trânsito ão 
juiz de .. uma .Para outra comarca de 
idêntica entrância. representa, para o 
candidato a ela, uma 'verdadeira prG
moção, por motivos de situação, clima, 
con.+õrto, etc. :: 

Questão também de relevante iril
portância e que seria de conveniên
cia se inscrevesse no estatuto funda· 
mental do pais, para garantir a sua 
observância uniforme, dado que múl
üplas são as leis de organização judi
ciária, ê a da estruturação da carrei
~ judiciá:r.i:a. independentemente das 
comarcas. · 
-~a atenção do nobre Depu
tado, Sr. Ataliba Nogueira, para esta 
psrte. S; Ex."'. pertencendo à CO
missão da COnstituição, talvez en<?on
tre solução para· o caso que focalizo. 

Como disse, uma das questões mais 
intrincadas é a relativa à p:ro:noçã<> 
cos magistrados. A carreira do m.a
~tra.d<>, ao inverso do que se dâ com 
tõdas as demais carreiras hierarqttiZa-
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-·das está prêsa à comarca. em que serve gem a grandes inconvenientes e à cria-
- o juiz. -- · · ção de situações insolúveis. · . 

. A categoria do juiz deve indepen:.. Assunto de suma impor.tãncia é o 
der da categoria da comarca em que que passarei a apreciar. Refiro-me à 
sirva, por isso que á ascenção do ma- organiZação dos Tribunais Federais de 
gistrado depende dos fatores àntigüi- Recursos. -
dade e merecimel,lto, ao passo que a Velha e tormentosa é entre nós a 
ca-tegoria da comarca oscila para cima questão- da cnação de tribuna~ inter
cu. para baixo, em função de seu mo-- mediários entre o Sitpremo e os esta
vimento forense. - duais. Discutida e tentada, repetidas 

como nas demais· carreiras hierar- vezes, foi sempre posta de lado. Ve
quizadas, 0 acesso do juiz. ao.S diverso.s mo-la agora consubstanciada no pre-

;graus, deve depender apenas do con- je-to da Constituição a ser promulgada 
junto de suas t:Iualidades morais e in- por esta Assembléia. Embora louve a 
tec'lectuais, constitutivo do merecimen- iniciativa_ e seja pela criação -dêsses 
to, e do seu tempo de serviços. órgãos judiciários, em que pese a au-

toridade digna de respeito e a • com-
O Sr. AtaZiba Nogueira- Peço per- petência indiscutível dos componentes 

missão para um aparte. Faço esfôrço da. grande comissão constitucional, 
contra mim mesmo para poder dis- ao.s-quais rendo preito de, admiraçã_o, 
c~plinar o que sej?- relativo a premo- reputo 'passível de reparos a organiza
çao de magistrados, promotores, de- ção ·ou melhor a competência a êsses 
legadtis, etc. Sou contra as carreiras, tribunais . outorgada pelo projeto. 
_porque elas atentam contra o muni- Como nele está, a .distribuição da 
cípio. O juiz, uma vez nomeado deve competência a tais órgãos, além de 
entender que vai passar sua Vida na impôr capitis tc.:minutio aos tribunais 
comarca. Para isso teremos os ma- estaduais, por uma parte, pela outra, 
gjstrados, os promotores e bs vigárlos, invade prerrogativas que somente ao 
como elementos de progresso local, e Supremo devem ca'ber: · 
rão como homen.s que vivem com os Para que a estruturação do poder 
olhos nas capi,ta.is; se é que seus cor- judiciário no Brasil seja perfeita, den
pos .não estão nas capitais à busca tro dos sistemas de dualidade da jus
de promoção.· tica, o Supremo Tribunal Federal 

O SR. DARIO CARDOSO - Seria déverá ser colocado na. situação de 
n-.atar o incentivo do magistrado, por- -Tribunal único de inStância extraordi
que todo indivíduo que ingressa numa. nária cóm a finalidade excelsa de· 
~ro~issãp pensa. em ascender, por sua- intérPrete máximo da - Constituição 
aedicaçao ao trabalho. por sua cultu- Federal e de · mantenedor da unidade 
ra e inteligência e, mesmo, pelo tem- e supremacia do direito nacional, pela 
;po que serve em determinado lugar, uniformização da jurisprudência.- Essa 

··' 

.aos postos superiores. Seria uma in-- é a função especifica do Pretório mais 
justiça inominável - sujeitar-se um - elevado da- República, função eminen- · 

. bacharel em direito a viver eterna- temente politiça que o coloca ·na. · 
-!Ciente numa -comarca ....:._por exemplo. cúpola do Poder "Judiciário. juiz sem 
~o norte de Goiás, em Tocantinppo: a pêlo, como o denominou' com justeza 
b, exposto a tôdas as endemias locais, RUi Barbosa. - ' 
sem qualquer confôrto, ganhando pou- Para que, porém, possa ser man
co e não tendo compensação alguma. tida a hierarquia das leis com a pre

. ~ única compensação que espera é, ponderã.ncia das federais, indispensá
JUstamente, a da ascensão na carreira. vel é que em última instância as 

'E sem incentivo -V. E:X.a.. sabe que questões federais sejam julgadas 'ape
nada prqgride, nada vai para a frente · nas por essa Côrte Suprema-;-pois su-

. e para cima. jeitas ao exame de três ou mais tri-
. O Sr. Leopoldo Peres - O aparte bunais, pode:tão as leis· da União ser 

do nobre Representante Sr. Ataliba a-plicadas de três· ou mais maneiras 
Nogueira, contrariando impulsos irre- discordantes. desde que ocorra des-. · 

· Sistiveis da. própria natureza humana, - ' conformidade . na jurisprudência. de 
limita o horizonte do magistrado e o · tais tribunais. Todos os recursos ex
aniquila, pqr falta de incentivo e de traordiná.:rios devem a.ssim ser con-· 
aspiração. centrados na competência do Supre-

O SR DARIO CARDOSO M : mo. q p;-oJeto,- ~tretanto, inclui na 
t b · - u:- competênc1a dos· tribunais de recursos 
o em. . o julgamento de recursos extraord1-
A sujeição do acesso na carreira à nários nos casos dó art. . 87, núme-

.categoria da ci>marca. tem dado mar- ro IV, letras a, õ e c, isto é: quando 
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a 4ecisão fôr contra disposição ci~ lei 
f~deral~ sôbre cuja ·aplicação se haja 
qu~onado;, quando. ocorrer diversi
dade de interpretação definitiva. ãe 
lei f-ederal entre dois tribunais locais, 
ou entre um deles e o próprio Tribu
nal Federal de Recursos e quando se 
contestar a validade de lei ou ato dos 

- govern~ locais em face da lei federal 
e a decisão do tribunal local· julgar 
válida essa lei ou ato. · 
· Ora, o Projeto ·cria, de início, três 

tribunais de recursos. Para. demons
trar o desacerto nesse tocante, baStam 
alguns exemplos: Qual seria a solu
ção, exempli gratia, rio caso de uma 
divergência de interpretação defini
tiva de uma lei federal entre os tri
b.unais estaduais d.e Recife e São Paulo. 
supondo-sé que haja recurso extraor
dinário com fundamento na . letra õ 
do art. 81 do Projeto para, o Tribunal 
de Recursos de Recife ? A decisão 
dêsse ·Tribunal obrigará o Tribunal de 
Justiça de ão · Paulo? Se assim não 
fôr, _ao revés da uniformização da ju,.. 
risprudênéia no tocante à interpre,
tação de uma lei federal, teremos au-. 
mentada a diversidade ou divergência· 
de interpretação que passai-á pelo me
nos para a justiÇa de São Paulo, a ser 
de três tribunais em vez de dois. 

Além do mais, ·se os tribunais de 
Recurso de ~cife e de São Paulo in-

. terpretarem divergentemente · uma 
m~. lei federal, .como deverão pro
céder os tribunais estaduais, se não 
houver recurso dessas decisÕE>.s para o 
Sunremo ou até que o haja? 

O SR. PRFlSIDENTE -. . Lembro ao 
, nobre orador que está a finàar o tem-

po de que dispõe. · 

O· SR. DARIO CARDOSO-· Vou 
con~luir, S.r . .oPresidente. 

Para melhor focalizar à. questão, 
l~braria .um caso concreto, porque os 
casos concretos ilustram e esclarecem. 
. São conhecidas as divergências sur
gidas no seio de nossos tribllil.ais no 
tocante à prescrição aquisitiva das 
terras públicas, mesmo após a vigên-

. cia do decreto-lei que expressamente 
detiarou não correra -prescrição con
tra o Estado. Figuremos. que o Tri
bunal de .Bão Paulo decidida, .em ação 
de usucapião contra .o Estado, que a 
prEscrição contra êste não se . .opera, 
mesmo anterior;m.ente à vig~ncia. .. do 
a1uclido .decrel;o-lei, !undameni:ando · a
d~ão no ·Código Civil, e que. a.o re
vés, o Tribunal do Recife decrete a 
prescriçãO eP1 hipótese idêntica. Está 
verificada e. divergência de jur:ispru-

dência. na interpretação de Uin.a lei 
federal. 

Suponhamos ain9-a que, juntando 
certidão do julgad0 de São Paulo, a 
parte interessada de Pernambuco · re-' 
corra. da dec<...sã.o do tribunal estàdui1: 
do Recife. para o Tribunal de Recur
sos do mesmo Estado e que êste con
firme a decisão pernambucana. Tal 
decisão não obrigando o tribunal pau,
lista, a divergência continuará de pé 
e passará. a ser verificada entre três 
tribunais. . 

Além diso, qual será a situação dos 
outros tribunais ? Cada ,um começará. 
a decidir como bem entender e a bal
búrdia será imensa, · ao pass0 que se 
a competência para julgs.r Os recursos 
extraordinários fôr concentrada, como 
deve, no Supremo Tribuna!, uma vez 
levado a êle o conhecimento do caso, 
resolvida ficará de v~ a situação fo
calizada, porquanto suas decisões· são 
obrigatórias IJara todos os tribunais 
brasileiros. · 

Como quer que seja,. a competência 
dos Tribunais de Recursos, em: maté
ria de recurso extraordinário, ao. re
vés de concorrer para a uniformiza
ção da aplicação das leis federais, 
através da jurisprudência, virá aumen
tar a balbúrdia. Será o caso de se 
dizer que a emenda sairá pior do q11e 

. o soneto. · 
Se se . fizer a · devolução dos casos 

figurados ao conhecimento do ·supré-_ 
mo, falhará completamente a fiDa.li- . 
àade dos Tribunais de Recurso, cuja . 
criação visou sobretudo a descarregar 
aquele Tribunal e tornar mais rápida 
a· aplicação da justiça. · . 

Os tribu;n.a.js .de recurso são neces
sários e deve ser mantido o Projeto 
na parte em que <JS institui, modifi
cando-se, porém, a sua competência. 

O Sr. Barreto Pinto· ,.- Sua compe,
tência e. também seu número. Basta 
um tribunal, a fim de não complicar 
ma,is a justiça. 

O SR. DARIC CARDOSO ,.- 1l:sses 
:tribunais devem ftmeionar apenas 
como órgãàs judiciários de segunda 
instância para o julgamento das cau
sas em que sela interessada a União. 

o SR. PRESiiDENTE (Fazendo soar 
oS tímpaniJs) - Recordo ao nobre 
orador que está fi,ndo o seu tempo. 

O SR. DARIO CA.R.DOSO- Vou 
terminar, .. Sr. Presidente. .· 
· Assii:n, será. o Supremo TribUnal 

colocado na. ve~ira posição que 
deve ocupar .no regime, isto é,_ a de 
Tribunal de instância. extraordinária, 
depositário da. prerrog31ti.va de Supre-
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mo intérprete .da Constituição, guar
dião excelso da supremacia das leis 
federais e da .sua unidade, através da 
uniformização da jurisprudência.. 

Só a êle, portanto, deve caber a 
competênci~ para jUlgar ns recursos 
extraorcliná.rtos, por ser o juizo últi
mo, cujas decisões são irrecorríveis, 
constituindo definitivamente a lei e a 
:mais alta lei do país, tlte Ttigltest ·law 
in tlte land, e que se não pode re-vo
gàr senão medilUJ.te a reforma da 
Constituição, conforme afirmou Rui, 
com a sua autoridade oracular. ' 

Objetar..se:.á que, excluir da compe-· 
tência dos· tribunais de recurso a ma- · 
téria relativa ao julgamento dos. re
cursos extraordinários enumerada no 
n.o- IV, do art. 81 do Projeto Consth
tu·cional, importará em devolver 8.0 
Supremo a mole imensa de trabalhos 
de que sem,pre viveu onerado, em 
prejuizo da õlstribuição da justiça. 

A. objeção respondo ·que, sob o pre
texto ·de aliviar o Supremo Tribunal, 
não é curial <>e adotem providências 
~ue pelo ·seu desacêrto, trarão conse
qüências piores do qUe a demora dos 
julgamentos, .de vez que poderão pre
judicar a qualidade dêsses julga.men-

. tos, além de trazer a balbúrdia no· to
cante à aplicação do direito nacional. 

O Sr. Osvaldo Lima - Mas, justi
ça demorada equivale a negação da 
justiça. . 

O SR. DARIO CAiRDOSO - De 
mais a mais, a retirada ao mais $.!to 
Colégio Judiciário da incumbência de 
julgar em recurso ol'di.nário as cau
sas em . que a UDião fôr interessada, 
representará sensivel diminuição de 
trabalhns para êsse ·órgão, trazendo
lhe grande desafôgo .. Além disso, há 
outra medida conducente a.o mesmo 
fim e de cuja eficácia ninguém pode
rá. duvidar. Pela sua adoção têm-se 
manifestado, além de notáveis juris
tas pátnos, insignes membros daquele 
Tribunal, podendo ser citado entre ou
tros. o nome do eminente juiz, Senhor 
Ministro OroZimbo Nonato. Consiste 
n.a. supressão da letra a _do número 
IV do citado artigo 81 do Projeto,' 
correspondente a dispositivo idêntico 
da Constituição de 1937. Essa. su
pressão justifica-se, porquanto o meio 
especifico de S<! atacarem a.s decisões 
proferidas cont:r:a. literal disposição de 
lei é a ação iescisória.. Como quer 
que seja, não há motivo para a ma
nutenção de tal dispositivo, :fonte in~ 

. gotável de · trabalhos inúteis para. a; 
justiça e de retardamento injustifica..;. 
do da decisão f.ina.l dos litigins pela 

alieantina. :11-.~>rense. Aliás, após a. pro
mulgação do Código de .Proc~ Civil, 
cresceram excessivamente os apelos ao 
rOO)ll'so. extremo, por dois motivos 
principais: primeira. porque foram 
grandemente restringidos os recursoS, 
como coDSe{:târio da adoção do in-o
cesso oral, sistema. que tem na irre- . 
corribllidade das interlocutórias um 
de seus cânones fundamentais; segun
do, porque o citado Código. entregou 

_ a dois juizes apenas - ·o relator e r;i 
revisor - à decisão definitiva · das 
questões. civeis nos trib~ais àe ape
lação, qualquer que seja· o· número de 
seus membros.. Ora, é claro e natu
ra! que uma decisão. tomada por dois 
desembargador-es aJ)e!Ilfa.S, ainda que 
sábia e justa, não satisfará nem con
vencerá a parte vencida de que o bom 
direi·to está do outro lado. Como Pre
sidente --ao Tribunal de meu Estado, 
tive oportunidade de verificar que a 
maioria. dos recursos extraOrdinários 
era interposta sob a. alegação de te
rem os acórdãos decidido· contra ex
pressa disposição de lei, como válvula. 
única de qUe dispunham os interes
sados para demonstrar a sua mccm
formidade com julgamentos em que 
intervinha número tão restrito de jul;.' 
gadores. Tanto assim, que os rectlr'SOS 
eram quase sempre · denegados e 05. 
despachos denegatórios ·mdiscrepa.nte
mente confirmados pelo Supremo Tri
bunal, em grau de agravo, quando 
dêste usavam as partes. Outro non
to do Projeto que m~ crítica- é o 
referente à ~n'Unleração dos órgãos· do 
Poder Judiciário, da qual se exclui
ram inJustificadamente os juízes e tri-
bunaãs dos Esta4os. · · 

Tamanho desacêrto se contém nessa 
enumeração, que, quem lê o art. 67 do 
Projeto, Chega, de logo, à conclusão de 
que a futura. justiça, comum só ;possui 
órgãos colegiados e de 2."' instância. 
não dispondo de juizes singulares de 
1. a. instância, só os tendo ns ó:rgão.s 
da,s ju.sti~ especiais. 

O Sr. Dolor de Andrade - E' que 
V. Ex. a. ~ favorável à ullidade da. jus

. tiça. 

O SR. DARIO CARDOSO - Sou; 
mas. dentro do projeto, com a dua
lidade que êle encerra, a. enumeração. 
é errônea, pois não consigna as duas 
}ustiças •. 

A ·supressão da justiça federal de-
1. a :i:nstância, sistema. introduzido pela. 
Ca.r.ta de 37, e mantida· pelo projeto .. 
traz como conseqüência necessária. à. 
nacionalização tias justiças estaduais-
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O Projeto foi, neste ps.s.so, de gr.ande 
infelicidade, porquanto adotou ó sis
tema de 1937 mutila.n.do-o sem motivo 
iPlau.sivel. Não se compreende que as 
jus~as estaduais, que ficaram com o 
enargo de Julgar as causas em que a 
Uniã.0 seja interessada. e cujos me;n
bros ·compõem a justiça eleitoral, que 
é. justiça. nacio.nal por eX.celência., não 
sejam parte do Poder Judiciário. Mes
mo que esta.<; circunstânciaS não ocor
r-essem, não se justificaria a omissão; 
:porqua.nto, competindo aos juizes dos 
Estados aplicar as leis federais, for
çosamente haViam de estar inclUídos 
na enumeração. Necessário se torna, 
por.tanto, emendar nesse ponto o Pro
jeto, incluindo....se .mais uma alinea. no 
art. 67, a qual deverá tomar o n1hne
ro m. passando-se para o quarto lu
gar as juízes e tribunais militares . e 
ter a seguinte redação: -

m - Os juizes e tribunais esta- · 
àua.is. · 

Além de defeituosa a .técnica à.ciota-
. da, impo:rta. numa deconsidera.ção 

par.a. com a justiÇa local, que injusti
ficadamente decai da categoria c'le ó:r:.. 
gã.o da justiça nacional, apesar de 
exercer funções caraoterlsticamente 

. nacionais. 
Cumpre, ailnda, frisar o llogismo do 

projeto neste particUlar, pois enumera 
a justiça eleitoral, que é acessória. é 

·não faz referência. à. principal, que é 
a justiça comum.·-Ninguérn pode ne
gar que a fllll.Çáo eleitoral! seja ·uma 
função adjécta. 

O SR. PRES:IDEN:l'E (Fazendo soar 
.os tímpanos) - Lembro ao nobre 
orador que está. finda a hora da .ses-
são.'-· . · 

O SR. D.Al:UO CARDoSO - Se
_nhor Presidente, desejava, ainda, ·fo
~alizar outros aspectos do Projeto de· 
lll.al'Cante iin:POrtânCia, no tc>ca!Ilte ao 
Poder Judic.iá.rio. Terminada, porém, 

· como adverte V. Ex. a, 8. hora. da ses"" 
são, vou deixar a tribuna, deixando 
para me referir a tais .aspectos e a 
outros pontos do projeto a respeito 
dos quais -desejo lD.a:nlfesta.r-me, se 
tiver QUtra. oportunidade de usar da 
palavra. '(Muito ~em; muito õem. 
o orador é cumprimentado) • . . 

São en'Diaàas à Mesa aS seguin
tes emendas ao Projeto da cons-
tituiÇão: . . . 

. 
li:JIIIE.NDAS AO l'ROJE".rO DE CONSTlT'InÇÃO 

. (Quarta, SeSsãof 
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CAPiTULO li 

DO PODER I.EGISLA"IXVO 

Redija-se o § 2.o do artigo 9: 
§ - O Congresso Nacional pode 

ser .c~nv~ado - ex.tra.ordinà.riarnente. 
por llllciativa de um têrço da Cã-
mara dos Deputados ou um têrço do 
Senado, assim como pela. Comissão 
J?enna.nente ou pelo Presidente da. 
Repúbiica. . · 

A Câmara. cios Deputados, como 
poder essencialmente politico e repre
sentativo da. soberania do povo, -deve 
ter liberdade de convocar, eXtraordi
nàriamente, o Congresso, indepen-

. dente do apoio do têrço do Senado.· 
Sala. das Sessões, 4 de junho de 

1946. - Rataez Cincura. - Dantas 
Júnior. - Ruy Santos. - Teodulo · 
Albuquerque. - Alberico Frai;a. 

N.o 136~ 

c..AP1'l1ULO n 
DO PODER LEGISLA:riVO 

Set;ão I 
. Acrescente-se ao artigo 18, n. o n, 

uma letra: e. 
· e) deixar de comparecer às ,sessões, 
sem licença, amante seis meSes· conse~ 

·cutivos. 
A Constituição àe 18.9-1 era omissa 

sôbre o assunto. A Constituição de 
1934, em têrmos claros, declarava que a 
ausência do deputado à:s sessões, du~ 
rante seis meses consecutivos, impor
tava. em renúncia do mandato (arti
go 34). 

Saia das SessõeS, 6 de junho de 1946. 
- &jaeZ Ci~.curá.. 

N.0 137 

Redija-se desta. maneim a letra c 
do artigo a o 65: .• 

&.a-lvo ás restriÇÕes expressas nesta 
C<>nstituiç&o os Jclzes gozarão das 

garantias seguintes:· 
a) • .................................... .. 
·b) ••••••••••••• : • .............. ~ •••••. 

c) Irredutibilidade de vencimentos, 
os quais não ficam sujàtos a ímpõsto 
de espécie~- · · 
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Justificação 

Os -..enebnentos da ma.gistratúra 
são, em geral, . quase ridículos. ·o ma
gistrado não pode · dedicar-se a qual
quer profissáo. Quando nãO. é rico, 
estã condenado a sofrer as maiores 
necessidades pectilliártas. Não há mo
tivo para sujeitá-lo a impostos gersls 

/que recaiam. sôbre os vencimentos~ 

notadamente ao 1IXlp0sto de renda.. Os 
seus vencimentos devem, por isso, 
ficar isentos de tais impostos. Com 
esta medida se IQelllorará a sorte dessa. 
classe de servidores da naçâo e não 
.se dará ao Fisco prejufzo de monta. 

Sala das Sessões. 6 de junho de 
1946. Plínio Barreto~ 

N.o 138 

CAPíTULO IV 

DO PODER JUDICIÁRIO 

. Seção I 

Redija-se o art. 69: 

Art. 69. Os juizes, ainda que em 
disponibili<dade, não podem exercer 
qualquer outra função pública, salvo 0 
magistério superior e .os casos previs
tos- na Constituição. A violação. dêste 
!P:~i~o itnport;a perda do cargo ju
diciário e de tôdas as vantagens cor--· 
respondentes. · 

E' perfeitamente compreensivel a 
;proibiçáo. 'Os juízes, ainda que em <llil
ponibilidade, de-ven ser proibida-c:; do 
e~ereício de .qualquer outar função'pú_
blica. O exercício correlato de outra 
atividade, poderia distra.i-loo em de
trimento do perfeito desempenho dos 
deveres d~ seu cargo. A Constituição, 
de 1891 na.o permitia o execrício si
multâneo do cargo judiciário com as 
funções de qualquer dóS outros po
deres da República. <art. 79). 

A Constituição de 1934 tinlla como 
texto, sôbre o assunto, o teor da pre
sente emenda (Art. 65) • 

·- atual projeto conservou-o, supri
mindo, entretanto, a exce{Pção em !a- · · 
vor do magistério superior, constante 
do aludido dispositivo. 

E' injusta a suu:íressã.o. Não há. por
que negar aos magiStrados a_ oportuni-

da.de de esi;®os seguros · e profundos, 
sôbre assuntos juridieos~ de sua espe
ciallóa.de, sem o menor sacrificlo de
suas altas e nobres funçõês. Muito- ao 
côntrário. Fazê-lo profeSsor é obri
gá-lo ao manuseio' constante dos me
lhores '11estres, aa>êrleiçoando- a cultu
ra e a inteligência, em beneficio da 
coletividade. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 
1946. - Raphael Cincurá. - Manuel 
Novaes. :_ Dantas Júnior. - Ruy San
tos. - Teôd:ulo Albuquerque. ·- Al
berico Fraga . 

N.0 139 . 
Redija-se desta roaneka. o art. 77, 

u.o m: · 
Ao SU!Premo Tribunal Federal com

pete Julg~: 
. . . em recurso extraordinário,. as 

causas deci<lidas pelas justiça:; locais 
em única ou última instância: · ·-

,..~ Quando se questionar sôbre a 
'"::;ência. ou a vaJ.ids,de da lei federal 
em face da Constituição,.. e a . décisão 
do Tribunal local negar aplicação à. 
lei impugnada; 
~ ._, Quando se contestar a validade 
de lei ou dt: atos. dOS govêrnos locais 
em fa,L-. o..:1. Constituição ou de le~ !e.:. , 
deral, e a decisão do Tribunal · local 
julgar v.álid<J o atO ou a lei imlpugna
da; 

c) Quando ocorrer diversidade de 
interpretação definitivà de lei federal 
entre Tribunais d~ t\lpelação de esta
dos diferentes, inclusive do Distrito 
F ..:dera! -ou dos Territoriais, ou -ent.re 
um destes Tribunais e o Supremo 1 

Tribunal Federal ou outro ·Tribunal 
Federal. 

JustificaÇão 

Elimina ~se da Constituição o caso 
de recurso extraordiilári.o quando a 
Ceisão, for contra literal disposição de 
tratado ou lei federal sôbre cuja apli
cação se ba.ja questio:ria.do. Pais. essa 
hipótese já. existe, a ação rescisória; 
O recurso extraor>cl.inário de que tan
to se tem usa.do e abusado só tem con
corrido para . a. protelação indefinida 
das demandas -e para mortiiicar o su
premo Tri~ Federal com traba-

-.. 
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lhos supe:-fluos. Com a supressão des
se caso de recurso, as partes não serão 
prejudicadas, pois poderão soco-rrer
se da rescisória, e o Supremo Tribu
nal ficará aliviado da carga mais pe
nosa que ho-je lhe cai sôbre os hom. 
bros. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 
1946. - Plínio Barreto. 

N.0 140 

Substituam-se _os arts. 79.e 80, pelo 
seguinte: 

Haverá um Tribunal Federal de 
Recursos, com sede no Distrito Fe
deral e composto de 6 juizes, no
meados pelo Presidente da Repúbll · 
ca, com aprovação da maioria abso
luta do Senado Federal, dentre ju
ristas com os requisitos indicados no 
art. 75.' --:' · . 

Introduzam-se no· art. 81- as se
{;Uintes modificações: 

Compete ao Tii.bunal Federal de 
Recursos: 

I - Processar e ju1p-ar .as açÕes 
rescisórias dos seus acórdaoi:>. 

n Julgar,· ~m zecll!so ordiná
rio: 
· a) as causas decididas em primei

ra instância pelas · justiças locais, 
quando a União fôr interessada como 
autora ou ré, assistente ou opoente; 
ou quando se tratar de crimes pra-

. ticados em prejuizo. de bens, serviços 
ou interêsses ·da União, ressalvada a 
competência da justiça eleitoral e 

. militar; . 
\ ·. b) as decisões de juizes locais, de
negatórias de habeas-corpus, se fôr 
federal a autoridade apontada como 
coatora. 

Suprlinam-se os números IV e V 
do art. 81 e o .art. 82. 

Justi/iC(LÇão 
Os Tribunais · de Recursos, como 

figuram no projeto, são demasiado 
numerosos e constituem uma verda
deira subverção no sistema juridi
cõ brasileiro. Devem ser reduzidos a 
um só e as suas atribuições devem 
ser, apenas, as constantes do art. 81, 
ns. I e II. letras a e b. Dar-lhes as 
atribuições enumeradas nos ns. IV e 
V · do mesmo art. 81, é investi-las 

em funçõe& que; tradicionalmente, · . 
têm cabido e devem caber aó su
premo Tribunal Federal. E' também 
colocá-los, hieràrquicamente, em po
sição superior aos Tribunais de Ape
lação dos Estados, o que não encon
tra. ·justificativa alguma. Não preci
samos dessa instância intermediária 
entre a justiça dos Estados e o Su
premo Tribunal. Para as funções 
que ao novo Tribunal devem caber 
não há necessidade, ao menos por · 
enquanto,· de tantos Tribunais. Bas-

. tará um. Aliás. não dispomos de ·re
cursOiS finàncetros para esbanjâl-los; 
com organismos dispensáveis. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 
. 1946. - Plínio Barreto. 

• 
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AOs arts. 79 e 80: 

Redijam.:.se do seguinte modo, pas
sando a constituir um só dispositivo:. 

"Art. O Tribunal Fetleral de ·Re-
cmsos, com sede na Capital da Repú
blica e jurisdição em todo o territó.
rio nacional, compor -se-á de nove 
ministros, nomeadós pelo Presidente. da 
República, com aprovação da maioria 
absoluta do Senado Federal, dent.-..e 
juristas com os requisitas indicados no 
art. 75; sendo dois têrços escolhidos 
dentre desembargadores e um .têrço 
dentre advogados· e membros do Minis
téTio Público Federal ou dos ministérios 
públicos locais". 

Justificação 
O art. 79 cria três Tribunais Fe

derais de Recursos, sediados no Distri
to Federal, em São PaUlo e Recife . 

Somos -daqueles que penss,m ser bas
tante um dêsses _ Tribuna:s, com séde 
na Capitâl da República e com atribui
ções mais reduzidas. 

E conosco- estão Temistocles Caval
cânti, Haroldo Valadão e outros juris
tas de igual valia. 

Além do movimento dos feitos que 
terão de ser julgados por tais· Tribu
na.1s não justificar o q1re pretende o 
art. 79, há a considerar o aumento da. 
q.espesa, numa .época em que devemos 
·:restringi-la o mais possível. 

Três Tribunais ·representarão para o 
erário público, já muito sobrecarregado, 
dezoito m.iirlstros a mais, além de três 
secretarias -com uma coorte de funcio
nários! 

Se o servic;o a cargo dêsses.· Tribu
nais justificasse tais despesas, não te:-
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~ dtividas em apo18r às artigos 
em. espécie, modificando embora as 

· atribUições dêsses ,novos órgãos da. Jus
tiça, para que não viessem colidil' com 
as do Supremo Tribunal Federal; mas, 
convencidos do contrário, formulamos 
a presente emenda.. 

Rio, em Assembléia. Constituinte, 6 
de junho de 1946. -Dantas Júnior. 
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SEÇAO IV 

DOS .JUÍZES E . TRIBUNAIS KILITARES 

Redija-se o número IV, do· art: 86: 
IV --:- A quarta, por ·jurista com os 

:requisitos indicados no Art. 75, no
meado com a s.-provação da . maiorta. 
absoluta do Senado Federal. . . 

A· exigência. da maioria absoluta. do 
Senado, constante do art. 75 do -proje
to, para a aprovação da nomeação dos 
ministros do Supremo Tribunal Fe

. deral deve ser extensiva à nomeação 
de jurista, pelo Presidente, . para mem
bro do Supremo Tribunal Militar. 
- Sala das Sessões, · 4 de · junho de 

1946. - _Rap'/1-ael. Cincurá. - Manoel 
Novaes. - Dantas Junior. - Ruy 
Santos. · TheOdulo de Albuquerque. 

Alberico Fraga. 
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SEÇAO V 

DOS JUfzEs E Tl!IBtJNAIS ELl!llTOltAlS 

Redijam-se os a.rts. 91,-93 e 94: 

Art . .91- o Tribunal Superior Eie1-
. tora.l, com sede. na Capital dai Repti

bllca, será oomposto, em do1s têrços, 
por sorteio, em partes iguais, entre -os 
a:nem.bros do Tribunal Federal de ·Re
cursos e -do Tribunal de Justiça do 
Distrito; e. o têrço restante, nomeado 
pelo Presidente da República, ·dentre 
oito cidadãos de notável saber jurfdi
co e reputação ilibada, indicados pelo 
Supremo Tribunal F'édera.J., e que não 
·sejam incompatíveis "por Lei. 

Art.· 93· - Os Tribunais Regionais· 
Eleitorais eom-por-se-ão, em do1s têr-
90S; por sorteio, em partes iguais en
tre 'os desembargadores do Tribunal 
de Justiça e os · Jufze& de .Direito de 
respectivo Estado. ou térr:ltórlo · e do 

Distrito Federal; e o têrço restante 
nomeado pelo Presidente da República, 
dentre seis juristas de notável sa.ber e 
reputaÇão. ilibada, indicadas- pelo T.ri- · 
bunal de Justiça. local. 

Art. 94 - A lei disporá ISÕbre o 
número de Juizes tanto do Tribunal 
Superior .Eleitora1 cómo dos trlbt:mai5.
Regionais Eleitorais. 

Art. 101 .;_ Suprima-se .. 
· As eleições, no passado, jamais re
presentaram. no Brasil, a vontade po
pular. Esta era inexistênte ou falsP.a.
da. O regimem era o dali atas f~l..: 

· sas; e o processo' eleitoral, ") do !e!lo
nheci:mento ·de podêres pelo própriO 
L-egislativo. · -

Justificação 
"Por essa forma, o> critério da Jus

tiça era substitwdo ·pelo da cor..veni-
. ência, nem sempre licita, do pa,.tido _ 
vencedor. Um· tradicionalismo~ , xr..al 
fundado fazia com que _,s iuristas 
prÕClamasse:in ser .Q reconhecimento 
função. de natureza polftica l!xclust
vamente, e, portanto, função que não 
devia ·se retirar das Câmaras, so.b. pe
na de se mutilar o· poder sooei-ano de 
sua livre Constituição." <Vicente 
Ráo)'. 

o sentido . da realidade, o desejo de 
evitar . por todos os meios a fraú.de e 
a corrupção. assegurando eleições· li
vres e apurações honestas, afastou
nos do critério politico, com a crea
çã-o, em bOa hora, da Justi:ça · Eietto
ral. 

O éódigo Eleitoral de 24 tie "!ev~eiro 
de 1932, atendendo às ne<:essidàdes 
brasileiras e evitando- o . fa~.arilento ·· 
da Democracia., foi recebi<!o ~pm jus
tos e reais aplausos, em todos os se
tOres da opinião pública naclona!. . 

"i:rm dos 'melhores -atos d.'\ R-evolu
ção, transformando-se na . v~rd&deira 
"Carta de Alforria" da Nação ~asi
leira. Conservar ã.s sábias T~ des
sa lei, com ·as melhorias apontadas 
pela prática., é. um. dever indeclinável 
-pa.ra todos que desejam à· represen1;a- · 
ção verdadeira, como . base o;egura do · 
re_gim~". (Soares Filho) . · _ _ . 

Era uma. das regras, das. mais sã- - '> 

bia.s,do -Código· Eleitora.l,.II13.ntida pe-
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Ao art. 116,' n;o IX, a.crescente-se: 
la conStituição de 1934, o · sistem8 da 
escõlh3., pelo sOrteio, dos magistrados 
do Tribunal Eleitoral. <ArtS.· 82 ~ 2.0 
e §"•"3.o) • . . "Pa.Tág:rafo úni<:o - Os crimes co

cmeti.dos- pot civillzad~ contra mdios, 
(. 

~ um imperativo co~ervá-la, coma e \>'We-versa; -serão da competência. da. 
principio-- .:onstituciona.l. Não. ieve- ·Justiça da Cà..pita.l do Estado em 'cujo 
mos deixar, pr~ito \!e tal magnitude, temtório ocorrem". 
básico esteio· da verdade _ eleitoral e Ssla das SessõeS, 6 de junho de. l94li • 

. garantia ·do sistêma representativo, · Arfhur. Bernaràes. . . .-
SUJ"eito aos .. · reflexos . políticos :;ransi-
tórios, decorrentes de- ambições dos go- .Tustificaçllo 

·· vernantes ou de paixões inomenta- A emenda visa que se a.purem. ·os 
neas dG ·Parlamento.. · ·crimes ~ conseqü~nte responsabilidade 

Era aceitável o. pnncípio da eleiçào, ·nos êasos de conflitos entre selvicolas 
.. proposto pela subcomisSão. . •. e civilizados . 

. · Mas, o sistema do sorteio é a e~- Segundo irif-orma o Serviço de Pro
periência f-eliz, com signifieativos rtl-:- teçãó a-os índios, êsSes crimes não são 
sultádos na nossa história · politi<.:a, d-eVidamente apura.doS· pela Justiça dos 
.dando-lhe por isso, a nossa justa pt"e- lugares .ónde s5.o com-etidos. Ou os ili~ · 
f-erência. ·· · 'quéri:tos policiais não se fazem, ou são 

-A. su;.....ssão . dQ Art. 101 -f" ,em "') ;; aba.!ados, disso resultando im;pu.nàdade 
finalidade evitar cepetições desnec"'s- dos culpados,· quando êstes pertencem 

, sáxi..as, pois, todos os casos nêle !u- a.o número das civilizados; 
'. mados, consts.m do artigo 77, nas Fuas : São freqüentes .os ataques dêstes. 
- · letras E:, i, do n.o 1 e b, do n.O m, ao . lliOB . fndios, -seja para · tOIÍI.az-lhes as 

projeto constitucional. · · . cultur-as e as terras, seja. pua violen-
tar-lhes as inuiha"es e as :filhas. o, 

Sala das .Sessões, ·.4 de. jllllho:... de· selvfcolaS ·-reagem. em ·repr~tilia, cri-
1946. ;_ RàjaeZ·Cincurá, -· · . Manoel .'a.ndo-se a.Dim.osida.de. entre seus e 
;Novais·. -. Dantas . Júnior. -. · Rui · - · · 
Santos. - Teód:ulo .Albu.querque. • outros~ · 
·Alberico Fraga.. ··Por. sua in!eriorid.a.de ment8:1, -e 'em· · 
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l:lê-se .. 1!10 artigo 103,- m, parágrafo 
~.o, a. segumt.e redação: : 

•. . I 

.. A lei ·iiiStituirá as Juntas de Con
ciliação · e · Julgiunento de modo tal 
que· a sua presidência cai.ba sempre a 
um juiz togado oom as, mesma-s prerro
ga,tivas asseguradas· aos m.a.g:lstrados".· 
. .. ' - ·-· 

a;rmas. são sempre os mais sacrifica
dos. Tidos,·· pela l-ei, coxno. :Incapazes. 
e, . asSim, tuteladcis pelo Estado, urge i 
protegê-los contra as agressões -dos 
civilizados, principalmente apuia.n.do- · 
se em processo regular. os crimes · ·e_ 

· &cus autores, nos· casos .de conflito én-· 
tre os selvagens. e os civillzados • .-- · 
Arthur Bernardes. · · · . · _ · . -. 

N.:• ·146 

Substitua.-se pelo seguinte o dispos
to . no n. 0 _ m~ do· .a.rt. 116: . . ,, ..... 

São gerais as queixas cóntra a orl N~ ~tânclas" inferiórês· a. prom.O-
.P,n'zação dos .Tribunais' de Trabalho.· ç§.o dos juizes !ar:se-á sempre da_se

: .A~ emendã procura.-atender a.o ~mo gu1nte 'maneira.: duas vagas serão pre~ 
· gera.il •eol-oca.Udo na presidênc:là. n3o só. . eticbidâ.S por merecimento e -liDl& por · 

. ·dos~:' T:rlblri:lais ~o:~ Jun~Jde., :-a.ntiiúida4e. · < · . · . •.•· . · . · -
. · ConcWaç§.o":ju:fzes togados. A orga.ni- · · ., · · 
~--~nãó será dessa ·manei- · .>, JuStifit;ai;áQ ""'-·, . ~· · · 
ra:: á.ooÍida._·,setã--&~ .... ·a.tenu8d&~-.- · · - ... 

~- . ·. · A.~e é: o plo;.crlt&Iê-1-r& .-. · 

.
.. -.··.·._ .. -_·-·.·s_~.a.,·.,~.~ ... ··~z_""·.·BI,:··_.~_,.B~ .. ··~-~.· .• _-,·.·· . .-_··.·--..• ·:. 6_·-de .JlmhÓ:de1946 •. ·o_preênchimento . .'d~.ca.rgQS nà magJs- -· 

. .L .... HAT- ... .,...,. c -... · . tre.tar&.'"b melhor eritério é o pRen- · 
~ ,. -
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chimento pelo merecimento. Em_ ~o A fim de . evitar-se possivels :Pre-
0 CS$0, para. não debtar oo desa.mpa.ro, . terições rela.tiva.mente ao · mereci- -
ém· cómàrcãs sooundál1a.s, juizes que , mento, propomoo o acréScimo_· do. pa- : . 
mg'ressa.rs.tn há multo tempo mt ma- ·ngra.:fo . único, no qual ~ estabelecida 

. gl&tiaturà, W:imite-se que a a.ntiguida- s. condição do estágio · d : dois ~os 
d-é preval-eça sempre que já ~nham n~ entrância, pa.ra. que possa o 'juiz ·" 
Sido pteencllidas duas vagas por me- . · figurar· em Ji81;a, IJ?.esiiló porquê não 
recimento: a terceira será reservada se .péxie 'a.dmitir apenas;. merecimento· 
e;o juiz mais antigo. Con.. essa- provi..:. t:~tro _em J)razo menor ... 
dência estimula--se ao estudo e a.o tra- Assembléia · constitwr.:te, • 6 de ju-

.balho muito m~ado que tenha à~ nho ·de_/1946. ·-Dantas Junior.· 
'nobre · ambiçã.ó de- galgar os postos 
mais altos da caneiia. no m3às breve - N. ó 148 
tempo possi<Vel. · 

Sala. das Sessões, 6 de junho d-e .194:6. 
- i>Íinio Barreto. · 

N'.o i4'1 
\ 

Ao art. 116, n; 0 :m 
. Su;bstitua-.se pelo seguinte: . 

"Fa.r-se-"á. . a -·promoção d-os . juízeS 
· -de _ uma entrânchl. . para · outta., . PQI' 

antigui-dade e por m-érecilriento, alter-
llladamente ~ ·• · · 

Paxágra:fo único. ·Sõmente após dois 
BllQS de efetivo exercício na respec-_ 
tiva. ent$cia. poderá o juiz ser prOo'--
movido." ·. 

Su:bstitua.-se o art. 116, n. 0 XV, 
pelo seguiJ:Ít.e: ·· _ 
- "Instituir-sê-ão órgãos de corre:!.:.. 
ção e · jurisdição dlsciplin.Sr. para · tO
dos os gÍa us da biérarquia judiciá
ria estadual; on'f!e a.inda não os hou-
ver:. · 
• 

Justiticiçáo · . l 

· os ·órgãos de correição e de juris- . -t 
dição disciplinar para -a magistratura 
não são discutíveis. · São imprescin- _ 
diveis. Não nÓS Pall"ece acel"ta.do,. po
rém, como .dlsp6e _ projeto, que, na. 
Oiga:nização_ dêsse.s órgãos se.- o}Jedeça; 
ao dls-po.sto- no pal"á.gra;fo único do · . 

Nã.o atina.moo. as razões que leva.; a.rt.' 111, isto é, que de taiS órgão.s. 
ram a douta Coni1ssfiô· a adotar mi- devam ' participar obriga.tõriamente. · 

-Jtérios diferente para a. promoção dos um. advoga1io e um membro ... do· Mi- -
duízes duma. para. outrá entiâ.ncia.:o nistérió Público. · Submeter 'os juizes 
·antiguidade, da primeira; para _ a . se- · à jurisdição dis<:iplln:ar de advogados 
. gunda.; antiguidade . e IXi:ere<:ilXlento.- e m~mbros do 'Ministério --P11b1ico é 
Ida segunda. para. a tereeira; e mere- coisa. inanmissivel. • O advogado que . 
ciniento .para as demais. . tigur&SSe · num Tribunal de Discil>l:!n& · 

. o critério deve ser. um s~r 'Para. tG- Juüiciária. tornax-se·i~ :) rei cio FOro. 
elas as entrànéia.S, parecendo-nos que P'lca.ria éotn tôda: ... s. ma.g:lstra.tura . à. . 
o- da antiguidade e do mereeimento; ·.seus pés •. - A eórieição e a._ disciplina . 

.. alternad.amelnte, é o mais razoável e, devem ser · exerci-dss pelos membros- · 
ai:iga.lnos .mesmo, ó mais · justo, crité- do Tribunal ·de· Apelação. somente 
ll"io -êste, aliás, ·consagrado na.S · Cons- por êles. Ass:fm c _.exiger._. ·a, · ind~ 

.. tituiç_ões do_ Paxá (ai;;.. 53), Piau! _ . pendência. e o déeôro da magistra--
. (art. 93). Ceaxá. <8.-rt. 55, f 2. 0 ). Rio _tura.: . o mais que ·se poderis. con
Gl'ânde do Norte.....-<art. 56> •. i?s.r.afb& éeder é· -que na composição d&ses -~ 
<s.rt. 'Í7J; Perns.inbuco (-art. _82); Ser- gã.os de fisCa~' P discipliná sê 

. gipe <àrl. 84). B8lrla (art. 46~ §1.0 ) ,- inclu1Sse"- obrlgà.tõrisJ:rÍente, pelo. me
. Espjrjtó Santo (art. '15-), Rio dthT.a- nos. ~-Um. dos · ~c do T.f1btm&t 

. llleiro (art. 55, i 2. 0 ) ;· São Pa.ulo -<8.?- . que s~ da : -Bdvoeacla. ;_Oli J!j)- ~: .... 
. ' tig:G 49-, § 1. 0 ) > ~a.:ta.ná (art. · 14, pa;. . .nJstéi"i0 PúbliCO. ·l4'8E _ ÍJ.eJn: -fsso_ ~ .. 

rá.gráfo- único) . e Goiás <art; 49,_t a.:..h. · - neoessãrlo.· .,- 1:· do pi"óp:t!o <bi't-ei-êsse . · · 
rêiôga.dáã Péla. -õ&ita. i:Íe i.ô & -nó- ·. ~os ma.glstrad()s. de ea.m!ra :íxia.Xiter .. 
vemlífo'de 1m~ , · -· ~ · · à. maiS. :;.";t;;;.;.i:is& d:iSci..;.,,;;..:. -entí-e.-o&:_' .. 

.. - ... ·-· ~ .L...&.tSU.I. . -~ -
·- ·~ ' . - .. ·· .. - _._·.:~._-.·-~--~ ·-::,.·- -~--:~~ ... ,'.'·-~:..::: 
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seus· pares, PoiS qu-e sõmente. dessa. 
man-ek'.a. & - magistratura . c_onservará 
mtacto o· prestigio de· que deve gOza.r. 

·Sal& <tas Sessões', . 6 de: jUilho · de 
iM6. - Plí~ :Barreto. · 

um· golpe na magisth.tura. da. l.a •En.: 
·. · tãnciaí' que ainda recentemente, não se .. 

poupap.do a; , fadigaS nem se ateniori-· 
za.ndo ante as dificuldades, se houve de 
maneira tão cUgna na campaiftla elei
toral· de que resultou o restabelecimen-
to da. democracia. • ., · ·N.0 i49 

SUbstitua-se· o número V 
go .116, PeJo .segumte: . 

:a: in·ecUSável a ·pitocedência. deSSJãS do arti-· ·. ponaerl\ções. Realnlente, é aconselhá:.. 

· Na composição de qualquer Tribun'l.l 
Superior, os Estados, em suas leis de 
·organização judiciária, reservarão cer
tos núxneros de -lUgares, não inferior 
&)iS nem superior a. 1/3 para ser~ pre-

. - enchidos por- advogados . ou. mem'bros · 
do Ministério -Públ1co. de notório~ me
_rectinento . e reputação mbadá; com 
dez anos de prática forense no mfuimo. 
·Para cada vaga votará o. Tribunal; em · 
escrútfnlo secréto, lista ti:fpllée. 

. vel o acesso de. advogados e membros 
·do Ministél'io Público aos Tribunais 
Superiores cios Estados. Essa novida

. de, trazida pela revolução de 1930 e 
adotada posteriormente na Constitui
ção . de 1.934, · tem,. dado os melhores 

. resultados. Os advogados e membros 
· do;....Ministétio Público levam· -para -:> 
'seio dos Tribunais mentalidade especial 
que tempera _.a dos juizes, ~ adstri
tos · a.os têxtos da lei e aos . julgados da -
jurispn1dência e· mais alheios às trans,... 
formações ·continuas da Vida real a5. 

J'USti/icagão qúã.is !Jllpõem aos Juizes modós de . 
·o Tribunal de Apelá.ção de Sã.o interpretação dos factos e 'dos _tê~ 

P .. ul· ·0 • q. ue· é ....... dos ·melh· ores do Bra.- a que nem· sempre os juizes de carrei- · 
.. ........ ra. sé· rendem. · · · · . 

. sil; pela cultUra dos seus .Juizes e pela .. Mas a proporção de Ministro.:,-,., ou 
. excelência dOs seus julgados, fez· a desembargadores tirados da advoca
propósito do t-êli:to · eonstitucion.al que · cia e do ll4iJiistério . ~lico -não deve 

. fixa em'l/3 o número de. iugares que ser tãÓ elevà.da ecmo é a que estabele-. 
· deverão· sei preenchidos• por à.dvoga- ce 0 têxto Constitucional para .«nJe. 
· .dos :e mem'bros do Ministério Público não 11-a.Ja entre os juizes de carreJra;'o . 

Es+..àduâl,, .as- segUintes ponderações: · desânimo a.· que alude a eXposiÇão do-
· . "0 aÚJllelito ··dá proporçii.Q atual ·:virá Tribunal·' âé Apelação de São PaUlo. . 
·· dimfn~ o estírà:ulo dos .juiZes· e,· 'POI A· proporção de l/5 é mais ·que su-
- conseguinte/ afugentar · os bons· ele. f1c1ente para que se proJete nós ~u-
. mentes. Present~ente.. já. é -pouco · na1s o s.r novo e vivifi<lador que, com 
sedutora a carr~ll'8~ No' Norte, nott- . essa medida, se procura lançar dentro 
cia.ya o relstõrio ... de um presidente; dêles.:. · ~ · . · -
a~;em-se ·concursos,: os eoncorrenta'3_ ·sala das Sessões, 6 de Junho de-
na.o;,aparecem~ ~.São PaUI,o, ~- 1945, . 1946. _ plínfo Btl1T4o. · 
vá.rios juízes. abandonaram seus ca.r- ·· · 

~ gos. ·: En:(l946, apeSar dif-aUmentados 
. : .os vencim.entos,.·foi mfnimo o interês· . 

N.0 150 . 

· se de c~datos .às vagas. · . ·c~ i _ 
· Pro'Curam cie · prererêncla. os o~ · · · · · · ~-

. · · /DAS R!:NDAS •u......._~·" réis, outrãs~ atiVidades; melhor · rexnu- · 
neradas e .de maiS·.~ .!aturo. · . Redijá.ose o Íl.0 2. do art. i27: · .. 
·Sàbexn· os.Srs •. Constituintes - quàn:.· - .li-:];: vé~o. à -União ciia.r tribU-: 

·.• to é tàgrata. e penosa a vida do magis- .· tos que não sejam' unif<?~e em todo ... 
· -· traâo Dó Iriteriõi ciO ·pais -~ -lémg~ :. o ~i;õrlo nacional, ou--que importem- · 

.· arioí;:'de' pri'vaÇoeS, de. mudançaS, :le disthlção' ou preferência. ezn favor dos . 
··. desconf~,de·lUtaS;BDimad.Os de um: . porfós de 1lÍís contra·QS_ de otitrós Es-

., -. :· ~ ·IorigfriqUÕ: · ó ··ingresSo; ·mn. dia~·· tà.d(!S~ · . · · · · . • • ·. , " . · . . , .. ·· · • .. 
· - no '-TZibtmãi '.de APeJá:Ção; :Vài-'Se -atO- '. · · Â 'igUB.ldáde· cio • ~:_·Dão Pôcle · 
>- :ra:t:lificUltar'!S&e f1ilâl d:e 'Carrêira. sem sér absolUta. :PrOporCioilal.óli progres- ·· 

:· :· •0iuila:iortei15zioileordeuú>ública~·sen.· .. siV~ Dão :delza.•por· .tSso'·cre ·ser· lmi- · 
;.•~• ',:, • •·, •' ',. '.:·_ _.,_ • • .•" "• "• ·,·. ., • e • .. • - • 

. ·-: ...... - ~ '· ~ ..... 
• .. 
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forme. <.ARAúJo C.&s.mo). A UDiformi-
. dade é que é obrigatória. devendo .· 
. · gra.va.T com a niesi:na. fôrça, onde . quer 
que .. se encontrem, contribuintes ·dos . 
diversos~d.os; desde· quando estejam· 
-em· idênticas condições. -

Tributações. desi.. além de in
-Justas; quebrariam, fatalmente, o es-
-pírito federativo; - · 

· · · A Constituição de .1891; já preCeitua
va a uniformidade· (Art. • 7 § 2.0 ), per~ .. 
feitamente combiÍlada - (Art. 8) , com 
a· proibição de distinção . e· preferência 
pela União, entre OlkPOrtos estaduais. 
. · A. Constit~çãci ·de 1934, engloban-'· 
do num só . artigo . <AJ::t •.. 18) ~ a matéJ:ia. 
-consta.EJ.te dos. dois àrtigos da Lei:Fun-. 

·. ~ental,. acima,citac:Ia, suprimiú;. ape
nas,· á palavra preferência, mantendo· 
integxru, .no fundo e nà forma, o . pen'
samento dos doD!'itituintes anteriores. 

Querendo repara.lo 0- mal da pEique- . 
na' distribuiÇão dàda àos Municípios 
na partUbá. das rendas trlb'litáii8s •. 

· faz-se mi.stér :não. cai%-· ni êrro opÔs,;. -
to, de dar de qualquer -forma ao Mu- -
nicfpio. · . . 

o Projeto para não dar ao 1\l[unicf-: 
pio, o 1mpôs"'&.<>-terrttóral.que··por~na
tureza devia· pértencer.,.lhe, atriblll,-lhe ·. 
o que llíe Dão . deve caber. - · - · · 
.o impôSto de · transmisSãO ·causa

mortis não tem fundamento . econo-
. mico, porém . jurfdico. . o seu direit.o · · 
'Cie cobrança cabe, portantO, às ent1.; 
_ dades que. ~ pqr objeto es.Sen:Cia.L 
a segpra.nça~ .. . 
.. Estas · entidades cada. qual. na sua , 

. esfera/são a qnião;e. os' EStados. Na.": 
nossa·. tradição. fédera.tiva o 1mpôsto·. 
coube sempre:· ao Estado e na® jus• 
tifica . que se lhe tire, senãO sob o 
pretexto de dar. por · dar; · · 

Por isso mesmo que não é uni im- . 
pôsto. de indÕle municipal, .a. sua par
tilha v1ria .trazer . enormes complica
ções a.ôs inyen.tá.rios;· que já ~ são 
simples entre nós.-,. -. · . .· "' · · . 

As· investi~es ·.~C!e -si~ :dos 
Em que pese 8, opinião da. douta co- : beris que_.ora se ~azeui de Estado z Es-: . 
~o _baseada., pensamos, no ponto de tado -pássariam a.- ~er feitas ~e _Mu.,. . 
VlSta . ngoroso de ~ue a s~da Pa.rtlt mcfpio :a_ J!!tunic::ípto; acrescidas· ··das· -

O Projeto, no número· do artigo, ago.: 
.ra emendado, tnà.ntéin tão somente a 
primeira parte, referente à. UDifarmi
dade dos IIhpostcis, despro..zando a .Par-. 
te fiiÚI.l, .·D.cí tocante à proibição de· 
preferências . entre os portas nacio
·nais •. · 

· ;stá :nciusa. na prunelra, pois · "decre- _ penalidadés~ que para tal fim ;~e: exl- : 
.· ~- unyostos que t:nPort~ .:m. · tal · giria.m -iio proc~~- :·A -simples- pro.,.··· 
distinçao é d~retar unpostos nao:Uni- · -prieda.de de: uma aÇão .de:êonlpanhta. 
forme:s''. · <PoNTES. DE_ Mnwm}>, acha-... · de:..estràda. de :ferro, :incluída rios bens 
mos :unp;rescin,divel conseryar. a. .. fo1'- · . de heranÇa, 0~ a participação 
ma anterior,. e~tando, d~, de .· de ·vários MunicípiOS,: talvez· com pe-

. futuro, errôneas mterpretaçoes, .quan- rlcia técpica; ... para âet'erínlna.ção :do 
to ~o verdadeiro pensam~to dos atuais .. valor exato. qciê .devesse caber a·· cada . 
legiSladores constituintes.. · . · . • · ·· ·· · · 

. um.. . . 
Salá das Sessões. 4 de .·junho de ~ . A:- pai1;iclpaçã.o é, p()r eomegutnte, · 

.1946~ - Rafael Ci1ZC1irá; - Manoel .miprópria. e o dispositivo ·. nic) , deve .. 
Novaes.,..-.,.- Daft.tas JúniOr~ - Ruf fi.gura.r no têXto ·deffnitiyo. ~ .Alde . 

. • Santos., _.:. 7!e6à:ulo àe ÀZlnZqUerque. Sampaio. · · · ·.· - · - --" · 
_;_,.Azberlco Frag~· · · .. · ·_ -. · · _. · N.o 152 

- , - · •·N.o 151-. · Titu1o_I:v--.·oa~f~o i~·Art:<~ . 
· · · · < - • . • . :- - .· · · · - ·· · - :Pa5se-se mteiral:iriente _para· o· Mil..,.. . 
Tí~o IV..;_ caJ;Iitulo I ~ Art. 130. . nicípio o : 1mPôsto territOrial.:· · - -

• . ·-· ... '.·.-···r ...... ·. ;..· •. ·· . .".i •·• , ·' .•.•.. • "I .- '··· .• : ••. ..,. .. ·· 

. . .Art •. ,130, § 4-~ EJtmfn'!'-se êste pa.~ _. JUstificatfiJa. , . 
:rágÍ'a.fo que mandá .transferJr para o . . . . . _ ·. _ .· . _ . . . : .. .·.. . ·· . 
,lo!uniciPio:5p.%:dá. _renda do mípOst;o - Nada': Justif!ca ., g,ue se. man.teph& _ :. 

<. d~ tran.srn'ssão ,.de propriedade por. ·. para~·~.~~~~~. ~~'J.JUe1_Ai.~·c_~:: . .,-.··GUSa-mortis.. ··fndolé ·deVe: r,.;a.os.mDJL-...J,MOS.. .. 
• , ~.. ' .-. . ... .. ··- ·. ..: .. ·:· .. · .;1. ··-:- · .. . : • ~: .. -.. .. . •. ~ -:'. '. .. . . .-:- ·.;;.,. ~-~:~ . ·: •.• -... ; ... : .. ~ • ~,. -:· .· ~·-;.:~_:.:· ;~ · .. """·.~~ ··.·.:·.-

·~· L~• ~·~· :··,-:~ ••• '>.·". • ..... ,_· ........ - ... ~ ... ·::-:.~·~, .. ,_ .. .. - ' . . ·... . . '·• - :1 -. . ~-
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. Ahida. quando . outras va.ntageris te- . ó Projeto, neste particular, retrace:.. 
-· nbam sido .'dadas, como faz o PrOjeto de 'da Constituição de 34, porque . 

pârtmumdo à. arrecàda.ção · da . União mantém o bnpõstó ·territorial· para os · 
e· .. dos . EStados com o Municip~o, ain- Estados e injustificadamente anula. · :'l. 

· da aM!m não é admissivel que se tn- pt:oibição do 1mpôsto cedular de im6- . 
.. :_Sista em ma:nter -o êrio~· Reduia.-se · veis, ·tão . sàbwnente -prescrita .. por 
'a 'parte qui:doi arbitrada para o Mu- aquela C9nstituição; do qUe resUlta 
nicfpio na ;pa.Í'tilha- das·.ren<bis: ésta- . na verdadé, a União e os. Esta.dos·co

. dúa.is, se- a:ssim·. fôr- julgado necessá- . brarem cumula.tiva.menté . o- ttnpOsto 
rio; :inas. não se tire .do M:uriicip!o o terrttorial, pois um e o:ütro .se uni~ 
que por .. direito lhe~ pertence~· Não é . ficam, em prejufzo do- Município a 

. ato de 'boa juStiça, compensar direi- quem êle ·por feição natural. deveria . 
tos, perma.neéendo- a 1niquidade; é caber. . · · . 
contudo o que. faz· o· Projeto' da Cons- Corrija-se, portanto, a hliquidade e 
tittiição, que é a .lei das leis, isto é, a o impôsto territorial passe ~.ser a pri~ 
base "mesma dà justiça. · •meira parcela de renda' tri'6utâria. qu~ 

.. > Sf3 a· conStituição ~ge a jUstiça,. se transfere ao .Municipio,•eomo:repa..; 
· .conscientemente. dentro· de seti tmçto, · ·ração · à éspolig,Çáo hiStórica de,; que 
como· terá fôrças .para se impor .con- tem sido vitima. -·. · Alàe Sampaw • . 
ira ates que a: ViolB.m? ' · · · 
· Pretende-se que ó. Muriicípio não é 

. capú ·de utilizar -o impõsto territoral. 
.N.0 153: . 

. Ao .art. 157, II ~ a: 
r cOmo iristrumento de 'ação. social, obri~. 
· gando ·a· frutificar .as terra.c; .. déixa;das ·subStitua-se, "in-tine". a expreso;ã1l 
·na incwtuia .. Recomenda-se, ·por· isso, "em qualquer ·témpó do· periodo. gO:· 
que fique' para o Estado:: . . . . . . Teinamental' imediatamente anterior. 

Deis erros substanciais encerra eSSl:l pela eJQreS.são;.:"até seis. meses do 
·.suposição~ que -se . quer- . tra.D.sformar periodo governamental itriediatamente 
em· cóhceito fund&mental. · Prtmefro, _ ·ant~or'" • · · . .' · · 

· nenhtüna tenS. é infiutifera por falta · Justificação . 
. daimpast.O,.Jie.módo·que a sobrecarga _ Não nos parece ràzoávelque 0 In-, 
· tributária, qúando muito. traria; a des- ~· terventor. nomeado· na forma do §. 2.:0 
· valorização da'teira .coin possivel ven- . _do a.rt~ 170 seja incompativel por ,exer-
da a preço b&.i:xo, más não obrigaria cer 0 cargo em (fUalquer tempo; eis . 

. à. ewtuiacque depende' de .muitos ~u- que êste- exercic1o poderá ,ter lugar 
trás fatoreS. Pelo. cpntrãrio; como fà.to ~ dois, ou três anos .antes cro . tér-

. n0l'llla1; · a sobr~arga · ilicomportável · . mmo dcf período e, ·portsnto~. JÚIS ;~a
J/:<1Õ.~iinjJÕstO -nas .zo~ •.• airfeolas leva·_ ··Siõe.\rda.S.eleições nenhum resid,uo·IJI)-
;ao abandono das. terras, .sem nenhum . der& existir, ori'imdo· d8. sua passagem · 

. ~Óveito:'Pam.'-a COletivi.dade. · · . . . PelO Go\'êrnoi para a sUS. influência. 
.. ·. 'Segundo~ o que á nossa cblstória re-:- . llO -pleito; como' autOridade~. . . . > 
· velà. é. que o impôsto;''teriitorial·eotis- -Sala das se5sõeá; 6:de juil.liodel946. 

t.itui·.não·arina de·,ação · econOn:iica -· Ponce de.~.·-·· 
.· m.a1fde à.çãó·_pólitiçá nas ~os do Es- · ·· · . . 
· tado,""ijue eom êle erlfrenta:· os peciue;. - N. o . 154 . , 

. · noa· proprieiáriôs das · zonas· -rurais, Ao . art. 157, IL~: rv: ~ > \ . 
óbrfgaDdo.::ós·'ào. :vote( do govêfrio. ~-- . ....:. Redija-ae asStin 0· ILo;zv :do ar-
. · ~'lnodo._qlze nen!:illlnâ--razão pimde- 'tlgo : l.5'i: . . · · 

.. 'rã~::..oo.n~~: a;;,~e se·:subtraia ·aó _.. J:V· _ _;_ Pm8 -::~ .. oam,;,m ·dos -n~pu~ · · 
·. ~o:,9,;~ :em. ·prim,~ .lugar ; .tados. e ·o SeDâdo JFederál .. ai{ autor.l-
~ de.-V=~~~-:lhe~ ··.·•···· · • -. : ·: · ·. · ~.;_:. · · ·dades · -iéferidàs ·nos DS~ ·I :e~até' .. 

• • . J • Sé· a~ atrnmlÇâo ·dG::iD:iPosto7 -territ0-· . . Sela mes.e.5 depOiS. de. cessadas àS SUaa . :. 
;~~ã~~~to~~=ção4~!i:ed:-~.-:·.~~~-e;~.· .. ·';' :·J~r· ·., _:: .• ~ ... :o.· :_.,,.. ' 

· .. -. .. ~""tem-se· •···em-·v--z-.oe o• ~"" · .· ., ·. · · · · · '/fCGI;áo. · · .. · . 
'7-j;t;;,i:.:e> ... ·eiiveJ.'tf~.;tJiii':"~.~ :' .•. ·como está~:líci··iifo~ ·quà]quer:'~ 
··' :níeiió,.~·~'" "~'às'~ muniéi;:s ' ·hâ;ja. eXercldo·· as ,f~· •·de · :P.resl.;. 

. -.. ·.'·:. :~~-~ .· ::,.,· ' ... ·-~~.-,:.·.~-:~. ' -~ _-. ~-- ·.: .. ,..- -·--·· .. ,.. - ..... ··.-. · .. _: .~- -::- <,. .... ' ' .· . . 
-·:::;~;;:: ........ ·. ,.._. ~ '"' 
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., ,· . 
dente da _ República, ou Governado'!: 
será. inelegív~ para Senador ou Depu.:. 
tado, -duranté- todo-· o período seg'tii"J.te, 

N.0 156 

· ou sejani 8 e 4: -anos, respectivamente. .DOS DIBElTos m»'IVIDUAIS 

Quer-nos parecer que,· ao cidadão que . Redija-se· o.§ s.o do art. ·159:· · 
serve ~ao · Pais em· um dêsses posto.'>, -
:reeebe como gratidão nacional a cas- § s.o A publicação de livros e per!ó- · 
sação dos séus cüreitos políticos p_or . dicos independe de ~licença do poder 
longo número de anos. · público. Não será. poréri:i.- tolerada. ne-· · 
\ Entendemos q1,1e se estabeleça. wn nhuma p;ropaga.nda de guerra, de pre-
. pmzo para a desincompatibllidade de conceitos de c_ôr, ·de ·raça; de· religião. 
funções, a fim de evitar o inte-rês~ ou de. procéss_os violentos para Sub-
ou ·a iiltromissão do Chefe de EStado . verter a ordem. política ou soCiã.L 
nas eleições a seu favor, embora na O direito de exprimir o pensamento 

· _grande d~ocracis A:Ôlericana Ílão não é absoluto. Independe, entretanto, , 
seja obrigllio. a desincompatibiliza.r-se o cüreitci de .publicá-lo em. livros e pe.. 
o Chefe de Estado para a sUa. própria riódicos, da...licença,do Poder Público. 
reeleição. . . A franquia tem como limite,. os direi~ 

. . Mas ~õS que tudo copiamos dos tos morais do cidadão -e. a segurànça. 
E.E. U.U. e o adotamos como Estado · da Pátria.- . _ - . " ,_ 

· padrão de . democracia, fugimos-lhe .. ·A . responsabilidade·· :pelo -abuso- e 
· fl:os exemplos, porque estamos sempl"e pelo excésso deve · ser pessoal e . de-
. _inclinados a :eivar _de suspeições , os _ ·· terminada .rias leis · ordinárias~ . · · 
nossos .homens pliblicol;, ou seja a nós· A Constituição. do Iuipério já -~ 
próprios. . . . · . · · ts.belecia a .llberd!tde de pensamento 
.. Estabeleçamos pois um pràzc, mas. - ·escrito · ou fa]ad{); . sem d-ependência 
um prazo razoável, como seis meses. de censura. ·(.A:rt;. 174 -. n.0 "4). 
para essa d~compa~ibllizaÇão. Não A .. ConstitUição' de -1891 a.dotava· o. 
condenemos os- ex-<:lle!es de ~ado a · siStema repressivo, -sem. q~- -~ 
permtê _·. anecerem, quase o Testo da éxi::..-. péCie de'restriçã.o. (Art.~ •. T.3 -·§ !2>· •_ 

nc1a, sem poder dispOr de uma-· tri- . ·A -constituição ·de J,934, mantinAA o 
btlrul. ·para .Clefender os seus atos de ·mesmo regime, salvo· quanto a.·-espe- · 
govêrno perante a 'Na~. E tanto é tãcUlos e diversões. públicas, não to- · 
_verda4eir? &s: prinçipio qúe ~ projeto lerando -· porém, prol1l'U!'an~ de' '""er-
de· Constituiçao estabeleceu no n.O v. . - . .,-g e-
-do artigo a que no.S referimos, .. dois . ra ou de proc~ ~ultos para sub
meses ape:rias de. incompatibilidade verter a ~~- política.. e. social, CAr::
pa.ra o Governador e Secretário con- -~go_ll~- n. 9). _ ... . . . . ·· 
correrem às eleições das Assembléias · _ o· projeto, ora emendad~. _ mantS 
_Legislativas. Por._que tanta. severidade no_.§ 8.0 .do a.rt. 159, a -pa.r.!ie final.do 
_pa.ra-a_Câm&.ra e o Sena.do? . - n.0 9 do art. 113, da. Carta Política 
· Sala _das Sessões, 6 de :Junho qé · de 1934; acrescido dà ·proi-biçãç .do c~ -
l~HA). ----" Ponce.de Arrtufa. mércio de gravuras ou textos afen-. 

. ' 
' 

· sivos. ao pudor; preceito :eonsta.nte da 
Cqnstitui.çã.o da· ··_Vfrginia. Ocldental.·
de. "América do Norte: . · 

~o art. >.158. A nossa emenda~ cortando. a i1l.tí:m8. 
Redija-se:_ ãs"'m: . : _!lB,rte; àcreSCell.ta; ã})elias, a_ pÍ"ÓibiÇi.O' Art> 158 ~-• "São 'âfnda. ineleifveis; cf&··•-pr~ . -de.-. piêeonce!tos::·~-

- DaS inesma,c;_ condições do artigo .·an- . · · e6r;··& raça. ou de religião .. :_.. ·. ··- .· 
tenor,- os parenteS -e. os 8.f1ns até .o · · Nicf tem.CJ6.: no··.BÍ'a.s11, tais preeon:.;. . 

. 2:0 grau... . -_ . - . - . . -·'.. '· .. . Cei~ conVindo, ; de.·.lóiO. : evi,t{;.:o~--
·. Juati/fctJÇiio· . . -= .. . . Jmpedmdo;::05.: 'q1$Uto; possível; .. pàr• ; 

-~- A.chàmosd~ .a.-~ da.· J;lreludt~~a·t, ba.rmoD1a; ào~U1ll:::.' 
meiegibllid&de até o's.o ltrau. ~·-·!'e .. · .. .fdade~ ~- '8.0' e!!P.~ .. d:e~~cr -do 
estabelece-Do ~jéto· -· - . · .. · · · ..... povo·brasneh-0.;. ·- · _ . ·_"-:; -~: __ 

.·.,Sal& ·CIU'7&Ss6e8 -~<de'-~cl~ó.;-de. .. ·Sala .~:sesSõeS,·..., 4_ •de~·jri;nb:o._~ " 
,~~-·7.-P~,~~- ·: . -~: '.,· 194{):: .· ._Rttt~.~~"fi~~- :(-~~~e~~-

: < :'. • :- ' ' • ; ·.-:-..._ -· • ·~ 



· N01XI.eS •. - Da.ntas Junior. - Bu~ 
. sC:ntos • . - TeMulo ·Albuquerque. 
. Albérico Frg,ga.. 

..... 
· N.0 157- · 

Ao àrt, 159, § 4!1. 
· SuprilWl-se a expréssão: · 

· ·"e das informáções que a· êleS se re-
firam" . - · · · 

JfLSti/icaçáo 
' . . - ' 

Entenà.emos. _que as iniforma.ções 

' ' 

·O parágrafo 23 dispõe que a todos ~ 
as~a.do trabalho· que · possibiii"~ 
existência digna. E' uma dispo5lc;a.u 
·supérflua e, • quando não fõsse, a.ão 
. deverià. :figmar na -Carta Con.Stitucw-
nal. O direito ao trabalho é funda
mentaL . Quais os meios ql.le a Consti..;. 
tl:ição ·· indica P&l1lo que ~ êsse dir.er•..> 
s~:"ja··a.ssegurado? -Não se sabe. E::n 
tsis co,n.(iiçães, o disposit!_vo é inoc110. 
Deve, por ·tss6. ser eliminado d~ _text\l 

· Constitucional.. · · são 'peças de um processo a.penas es
clarecedoras ·para a autoridade .jtü

. gadora. -Umas poderão ser 21. favor, ou-: · O número m, do parágraf& 24, es.· 
tras contra o pedido do iÍlteressado .. · u~belece a· participação obrigatória. d~ 

. ·.em eertos .processos volumosos, há, ·de t.rabalhador nos lucros .das emprêsa:O •. 
· ordillário, dezenas .·de informações. Não é isso, nem pode ser: m~téria 

Publicá-las -tõdas; acompil.nha.ndo um . Constitucional. A participação obriga.· 
. ' despàêho, é · toi-:r..ai- denía sia.damente :' tória do trabalhador nos lucros ;i~ 

voll2DWSa a publicação &f um ape- - emprêsas é matéria muito, controver
die$, além d:e retardá,-la, pelo . tida. Para. muita gente é impxatleá~ 

'ac:ómulo de semço.. - ' ' . ve1 pelos graves p_erigos que of-er~a a. 
s; S., ~6-4.6. _:_ Ponce àe ATruda. . rüreç_ã.o da emprêsa e pa.,ry~. · autra> 

· · · · não .assegura grandes vantagens . ao · 
.N.0 158 tzabalhador. E' medida, portanto, que 

rt 1.59· § 42 depende :éle experiência, e esta . tanto Ao ::t • · , · • .. 
lhe pode se:- favorável como de.c;favQ- . 
ravel. Nessa hipótese. manda a t>l"..t
:lência· que -se reserve a questão pars. 
a Legislação ()rcllná.ria. a qual oo'le
ser .modificada · facllmelite, o que ni:W 

Redija-se assim o § 42 do art. 159: 
·§· 42. E''permitido a qualquer cida

-dão rei)resentar, 'mediante petição, aos 
pÔderes públicos, assim como denun
ciar-' abuso. das âuroridâdes e promo:-

o :ver-lhes .a. respons31cilidade. 
.·. . ~ J~ticaÇão .. 

· .. 
. Foi alter~da: apenas a; redação~·. 

_ . s~ S., 6-6-.,..46. _..:... Ponce àe A~~. 

\. -
N.0 159 \- . 

.· io art. 159, § 45. · 
' ~-::: 'SUprimà-se o § .45 :do art. 159. 

. .J'U8tificação 

. E' .. semwe- ~oso delxar :ao- erité-· 
rio- tle•:ama pessoa só ·a apreciação de 

. m.a.t.érà::.iãO delicada.. ;Q Braàil, na. &U& 
·._ va.stldici··terrltorlal, .çresena. cl!ma., ·e. 
"asPectos ~'Diito· di~. ' ' .. 
· .s: :s •• ~.- -,,Poace .de ~·· 

I • ·,_. ·- -~~ - ~ 

. e.c'onteée com a ConstituiÇão .. M:a.s 
sqlutar .é a ·providência constante d.:~ 
n.0 IX,.,consta.nte .'do mesmo parágra,.,. 
fo 24: "Assistência. médica .sanitá.rla 
·e liospitala.T ao trabalhador, assi.n 
como à gestante. que terá assegura.io 
o descanso antes e ··depois .do pa....'"tt>, 
sPm . prejuizo do emprêgo e~ do . s~"' 

· rio." A . éssa · obrigação; impoSta 8llS 

patrões •. acrescenta-se a de. asse~' 
rem . - a.Os trabalhadores habitação e 
allmentaÇão razoáveis e ter-se.:á am
parado. sufÍclen:t:enlente, a sorte .ãos 
que t;ra.balbatn, ma:xtme B~ forem 
mantidas -ou melhorada& -outras m.e
d!das qUe ·o· texto Consti~ciODa!· ~ 
Ineu. ~ . · · • .:~~ · .~ ·• .. · .·. / ': . 

'Sala das ·Sessões. 6. de 'jllllhé . d~ · 
· 1948, _..;. Piínio Barreto. ·· . . . . . 

, ~ <-·- =- -' ··.:.x·o: ·w 
~ -:' - ':. ' ..: .• ·, . ' '.' ~. ·~ .. . N°' 161 ·-
' ·. Suprlmam,.sé;o ~o-.23;e o~;. -· .· -·- · ·' _, · · . _ 
-·'Íiierô··m 'do' ~o·-21.-'do-~ Ao§ ~'.do·art.1H-1io·~~ ~ · 

. ~~---.:_~·.~-.-.. -::.';"{· .. ~~_:.·;:: .. ·-.~~·> . . ··.:.~-. ···:.a.~~n~--~:·; __ · •-- :_, -• . 
. ' ~r'<~·~ . ~. 
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"'A tam.ma constituída pelo eaà
mento, tein direito· a amparo especial 
doS. poder~· publicos". 

~ entidadé titular dêsse direito (a-ta
m.Wa>, e.scap& ao sentido· visádo a 
de!iDiçã.o do caráter 'c:UssolúVel OU-lD;,. 
dissolúvel do casamento •. · "Jndtssl)!(l~ --

Justificat}(io. vel" é atributo . de· IllatrJ.m.Onio e DJ.o: .· 
· · · · · áe famm$ •• que é, ali. :o objeto -em · 

'·Uma constituição deve ·ser a estr.J.- · aefiDiçií.o. '_ .. · ,. _ · · 
tura. de uma. organização politica e & Equivaleria· enunCiar. es"'m o §. 21 
enumeração· dos direitos· e pririéiplos ·do :art. '159: . . . . .. ~ · . 
fundamentais de uma .spciedade jur1-- . "A casa é 0 as'llo. inviolá~el do Ul• 

\ 
· dlca.merite o~da.. E' um êrro .dividuo 'IWTTIUil". . . . · . . . . · 

·. eiixertá-la de. detalhes. e minúcia.il; GramàtiCS:liÍtente,, a • .!rase continua 
Erro que lhe dificulta a ll.plica.ção e perfeità.. . LOgiCamente,· po~ .des-
lhe eompl'omete a dura.bilitla.de •. ~:i() ·ca.mbou para o excesso. o ad;letàvo 
é outro o segredo- da . admirável .loo- .. normal'', enxertado: nó texto, faz ~o-
geVldade da constituiÇão · a.merica~. gttar da distinÇão. entre ·.individuO& · ·. 

A permanência., no tex);o àà ll.QSS& IlOrmais e anorin..aas.- quando . o pen":' . 
Constituição, do velho e 'decaden~ ssmento· do legislador é ~ãpenas de!i ·. 

. pti.Jlcfpio da irii:llssolubllidade, a1f ell~• · .. n1r "casa". . .. . ·· . ·.. ·... . · 
. ca.ixada quasi violentamente, constitui . Se, ·não .. obstante os·argumentos que 

grave êrro. Erro de. técnica. ll:rro de aqui aduzl.mós. a Assembléia. enten.:. 
léigÍca. :E:rro de tempo.. . · . desse que a. Constituição deveria. es"Ç-ll-

Não é com_efeito, a indiSsolubilida·· belecer 0· prlncipio da indissolubilida-
dr. um. p:riricípio constitucional, mas de do vinCulo matrimonial, ·é evidente 
um. détalhe de lei civil ordiÍlária.. A ar- que não seria. nó.§ 37, do art. 164, mas . 

· dl'm · cori.stitucional interessa.. sim, olle · 
- a. :ramru. ;a exista e qu· e. l'la se consti+.ua :no § 11 do art. 159; que a idéia pode-
. . ria.. ser normal' e têcnica.m&n~ a.co-. pelo ,meiG legal: - O casamento. 0' lhida.. -

· caráter dêste, as relações pa.trimonlJ:Us 
morais· entre os menbros da sociedade 

. - conjugal, as causas de . dissoluÇá.:> 
destã, tudo isto é matéria de lei onU· 
nár:la.. Ao que. nos consta; nenhumJJ. 
constituição~ estabelece hoje a(iuêle 
prfucfpio, Nexo nos ·oeorre que, para 
a iÍltrodução do divórcio em qualqu~r 

· . . pais, se houvesSe de recorrer a. uma 
. ret'omía . constitucional'. . 

Observe-se,. como, no .. caso do pr..> · 
jeto,. a enumeração resultou forçac:ill.. 
·O dispositivo . criticado ·pretende Ssse
. ·gtira.i- à famma <1 • direito de ser 8.R'.-
:pa.iada ·pelo poder público. Esta. a .sua 

: .ruia,u:dade. Como, porém, é necessárto · 
· . identificar a entidade titular do dl· 

· reito, .nada ma.is natural do que o &P.- · 

g'..slador esclaÍ'ecer que Por fmflia. se 
'entende' aquela constituída pelo casa
mento. o que não vem a propô$ito; o 

·que evidentemente_ extravasa do. osen-. 
tido do texto, o que, em uma p&J.&
m. ·· .. está. "sobrando" ali, é . aquélà 
"Pidissolúvel". · . : ·. _ · ' 

·Se, como ··dissemos;· a finalidade; do 
.. teXto é· assegurâr' tJIJl· .. ~to (O de 
. ·':amparo pelo .poder.púbJko) a ·4ertmT 
·... ,.. . . . . . ~- .. '·.-~-~ . . - . . '.,. . :_ . . 

. 7 ·::~ . 
~ ' .. ,. 

Mas, não :v,êlnos porque Çevà ·o le
gislador constituinte. de 1946, · insistir 
num êrro manifeSto .. ' . - . ~ 

-o n~so Código civil es+..àbelece o . 
princípio da indissolubilidade do· vfn- . 

. culo matrmionial •. Isto signif!cs. ·.que. 
silenciando a constituição . sôbre · · a 
matériá, como é natural, o divórcio 86-

. póderia ser introduzido ·no Brasil . por; 
uma lei de.retorma daquele Código. E · 
quem ditaria essa lei? O ~oder/Legis~ . 
lattivo Bi'a.sllelro, isto é, 'esta ·mesmfs- · 
s1ma Assembléia, :runcionan.do Já. en'
tão, em CA.ma.ra.s sepa.ràda.s. _ 

se,é assim, pÓrque 8;.._'preocupa.ção de .. 
trancar as portas à ini~tiva e ao ~ , . 
bate em. assuntO de tanta 'relevAncfa.? 
Se é· ao Poder Lég:lslativo que. comJiete, 

. pelo pronÚnctamentõ de sua uia.lortii. e 
depois . de am.pla discusSão, ~eitar ou· ·• · 
rejeitar qualquer re:ronila. .do Código ·. 
Civil, onde a just1fica.tiva. pa.ra...c uma · . 
prévia e :termil:iante. ·proi.biçã.G consti-· c 
tucional? . : . . . - . 

CmnÓ jA tivenWs. OJ)Órtlm1da.de , de · ··• 
c:Uzào, o divórcio-:~tue;:hoje, . ~ 

4
, 

liD!versal. Adotal:am-no quase·todos/•os' 
. - -~· _:x·: ·~ - -. . .. ·::·-~-~·' 



' 

- ... · .. ~. 

Ht-

povos cuioos da teria..- ~. pois, ·.1Jllla 
_idéi& em franc& evolução.· Sua .ten

-. dêDcla 'genera111:a.dora é IndiScutível. 
· ·Não será um crime esmagá-lá sob. o 

·- peso,.de um- dis}lositivo-:-constitucional 
. irreoorrlvelmente c~ndenatório? · 

Adinita-se, para ·argumentar, que, a 
nossa me;ntalidâde,. a nossa: educação, 

. a nossa cultura. .amda. sejam infensas 
ào divórcio •. ~ motivo para que encer.., 
remos definitivamente a questão? ·E 

..Se anuinhã. fôr outro o 'pa.nora.mâ.? · 

.. 
. . 

das escolas de prof-êssõres nos EStados 
e os diplomas por elas expedidos habi'- ·. 
-litam seus titulares ao exercicio do.· 
magistério primário em todo o terri
tório nacional.''; 

. . 
_ s;. S .. 4 de junho de 1946. - .. Lauro, 

- Lopes. --Munhoz de. Melo. 

. . ·Justificação 

A justificação. da presente· emenda. 
farei oralmente, em .plenário: ·._, 4 de 
junho de is4a . . --Lauro Loi>es. · 
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Ainda hâ outro aspecto. ~ eviden
te que ô tempo escassissimo ·· permiti.; 
do ao debate do projeto e~das em~n
das não· dá margem a uma discussão 
ampla, completa.;· d~ assunto, que a.pre~ Ao art. 1.77: 
senta inúmeros. e importantíssimos as- · Re~ja-se:: 
pectOs. Na FranÇa,' o d.ebá.te da Íei "São vitalícios os magistrados, os 
Nacquét .. durou alto ànos. entre ·a ca.- · &erventuãr!os de jtistiça, os profes.sõ-
mara e o Senacio~/Na Argentina, des- res catedráticos e os.m-embros dll Mi-
de 1901 que se vem discutindo, atra- nistério Público, ressalvado, quanto .a 
vês de inúmeros. projetOs, o problema êstes, o diSP.õsto - no art. 108,. §: 1:~" 
do· divórcio; sem que, àté h~je. se te- ·mantido o parágrafo . único ... 
Ilha chegado a uni . resultado Jiefinitl- · . 
vo .. E assim, Sucessivamente. Como, 
Poderemos. nós,· ém meia hora de ciis-

- cussâo: resolver em definitivo tão 
magno problema? · ·· 
· . Não. Que a Ccmstituição guarde si-

. lênmo a'.respeito •. Que~:yenlls. depois, 
na discussão. de projetOs de lei ordi- · 
nária . porventura propostOs, o · deb&te 
·livre, amplo, d.Urâwl do· transcenden-
. té probleiiÚI.. · Que: o legislativo bia.Si-
leiro estude carinhosamente o assun
to, a1zseulte a opinião pública do pais; 

Justificação 

Os membros do ~tério Público, 
aos quais, .. na· variedade de suas -1·~
pectiv_?.s funções,· são conf!ados. para-

· salvaguarda. e defesa, d!reitos ~ i:a
terêsses da familia., da soci-edade e ua. 
Fazenda Pública, necessitam das mes
mas garantiá.s constitucionais outorga-· 
das _à. magistratura. · 

·. pese demo:ra.d.a.mente os próS-e os COib
tras da. medida, e, depois,-consciente e . 

;, · . -res.oluto, pronuncie· o seu veredictu.m. · 
Pa.rticlá.ria ou adversárià . do divór

-., cio, Dão. cremos- que a 'Assembiéia- pra,;; 

- Funcion'á.rios, como os dessas clas
ses, ,que muitas ...:vêzes teiãó que se . 
opôr a· desejos ou pretensões inconfes· · 
sáv-êis de potentados "ou de_ governan
tes mtolerantes, e de diScordar de jui- . 
zes -caprichosos ou . facciosos, . não 

·poderão ficar desacobertados de. ga
rantW! tais,' que lhes assegmiem, sem 
temores,. nem vaciláções, o pleno_ exer
cício de sua 'delicada· missão. 

'tique ta.ma.nliri · atentado contra a 
llbel'dade . ·~. opiniãO, acot:rentando .. o 
pz:oblem.a< do divórcip ao granito de, 
um· texto· constitucional, absurdo, .in
«>erente, e, sobretu'do ·desnecessário. Dai a. presetite emenda. . .. · .. 

' .... .~ . · Sala . da.S Sess<>es; · 6 _·de juÍlho· _ d~ 
. 19~~ - Vieira -di: MeUo~ ,-· -Ãioysio Rio, em Assem.bl~. -constitmnte, 6 

de:,cà.roalh.o ~ilho.· · · · ·· · · ·de junho de 1946.- Da.n:tas./únior . 
. . ·_ . - - -~ -·-- -

' .'· . ~-_,_:.::___ "' 
N.0 162 

. :.- Inc1ua-~e,· ~~~tanda,;;~é ao .a.rti"" 
•. : go 16'4.: ou ónde~vier~ o seguinte: ..• 
< . · · -~. "A :Iei :éSt&.bel.ecerã. os ;reQuisitos nif.;. . 
' <-'iiilnOs' exigiveiS i:nu:a: ó- funcioname:D.lh . 

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

. N.0 164 

Ao art. 178, ~o I: 

:Redija-se~ o_n.o I do ã.rt. 173: •· 
·.I.- Desde a poSse, •- os funcioriár!os · _ 

'ncmíeadas: por cone~o.; ' 
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justificação 

Entendemos que nenhum cargo de
.verá. ser preenchido, efetiva.n:enl.e. .:>U 
de forma estável, sem: que seja prece
dido do ·concurso, onde se afira · :i~ ca
pacidade 1ndividual e se selecionam 
as capacidad-es: 

Ponce. àe Arruda •. 

. N.0 165. · 
-Ao art .. · 1'18. 

Suprima-se a_parte final: " e os 
membros do "Ministério Público.,. 

JustiJif!ação · 

Decorre esta emenda de -.. outra. que 
o!erecetnos e.o art. 177. 

Ri~, em. .t".ssembléia Constituinte, 6 
de Junho de 1~. - Dam~ Júnior. 

N.0 166. 

CAPíTU.LD IV 

DO .ES!I.'ADO DE SiriO 

RediJa-se o parágrafo :to do n.o m, 
do art. 182: 

N.C 167 
Art. art. 182 § 6.0 • 

Acrescente-se onde conVier: 
., •.• .Os membros do Minis:térlo Pú-

blico, federal e estadual". -
Justificação 

Dadas as importantíssimas funç()es · 
a. cargo do Mmistério Público, quer fe
deral, quer éstadua.I. não há. como ex
clUir os seus componentes do :rol das 
autoridades e das funcionários, .aos 
quais não se estenderão "as llieclidas 
adotadas com a decretação do estado 
de sitio, me.smo em caso de guerra". · 
· Rio, em Assembléia ConstitUinte, 6 
de junho de 1946. -Dantas Júnior. 

N.0 168 

CA:P1TU1.0 llV 

DO ESTADO DE sf:rlo 

Redija-se o § 6.0 do 11..0 3 ·cro' 
art. 182: 

-- § 6. o - As medidas adota.<ia.s com 
·a decreta.çiW dp esta.do de &tio, · 
m-esmo em caso de guer.ra, não a.tto.
gem os depl»ta.doo e senadores, os
Ministros ·do Supremo Tribunal Fe
deral, do Superior . · Tribunal ·Milita.:r 
e do Tribunal de Ocmtas, os -juizes 
dos Tribulls.is Federais · de- Room-sos 
e os· magistrados da Justiça. Eleito
ral, bem como, no territórió~ das 

§ 3.0 -.o Estado de sitio não seri. respectivas circunscrições, c.s gover
decretado por mais de noventa dia~~, na.doras e secretários de Estado, os 
podendo ser prorrogado, de c&da l'e!l, membr-os das Assembléias. · Legislà.ti-
no máximo, ,por igual prazo. vas, os <lesemba.rgadores e os demais 
· E' a formula ·da Constituição de . membros da magistra;tura Iooal, e os .. 

1.,..,A ( rt 175 =-~ · membros dos tribunais locaiS de con-· .. ....,. à • , n.0 1) • ..,...._........,, na nCS:.. · 
sa opinião; a boa. orientação. ·tas, no exercicio de suas funções. 

A Constitudção . de 1891, era. vaga. 
o texto do projeto, muito rlgido sôbre a. suspensão de ga.:ra.ntia.S (a.:r

quanto às prorrogações, deve ser evi- tigo OO> . . 
. tado. .AS prorrogações poderão não 
aer · necessárias,. por periodós 1gua15, As prerr~tivas- dos deputados e 
aos da sua decretação. dos senadores foram motivo, na aua. ·. 

• vigência, de luta in.tensfssim~, afi-
E, os direitos e .prerrogativas do ci- o nal Y.itorfosa, na Justiça e no Par-

dadão, só se compreendem suspem05 lsmeçr:to. · . · . · 
pelo tempo, absolutamente necessário, A' Oon.~tuiçáo·. de 1934, ao . con-
à ·execução das medidas de segurança · 
da coletividade e garantia das iD.stitai- trá.:óo, ~pla e liberal, ateal.deu . .o 

. principio, estabelecendo :rue · as rea-
ções. . ' t.rlções à llberda.de de loeomoção, no 

Sala das. Sessões, 4 ae JuDho de esta.do .de sitio, não atingiam além 
1946. - Rafael Cüzctu"á. - :McmueZ dos deP\N;ados e ·sen&dores, aos m1-· 
NotJae$.. ---I Da.nt48 . JWt:i.or. . Bai nistros c da . Côrte .· supiema, . do :Sa-
Santos.. -' TeodUZo Albuquerpe. ~o Tribunal ~. do Trlbunal · 
Alberico Fraga. SUiperlor . da; Justiça. Elei.tcJral. .do 
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Trllmin&l .·de Coll!tas, e, ·nos territó
rios, ·dias respectivas circunscrições, 

· os govern.adOI"eS e secretáriÓS dos 
Estados, os membros das- P. ssem
bléias Leg:i.slative.s. ~ os dos Tribllllab 
Superiores. (Art. 175 - § 4.0). 

·o projeto, ora emendado, restrmge 
, a gara.n<tia qll31D:tó a.os Secretários de 
· Estado. A restrição além de mju.sta., 

to.r:na ÍillÓCua a. prerrogativa., quanto 
sos própri~ governadores, em vir
tude das intimas relações, entre 1liilS 
e o'llltros, como iecor.rê:ncia. na.tural 
do contacto admini.stra.tivo e da ·con-
fiança; política.. · 
· Sala. "das Sessões, 4 de junho de 
1946. - Rafael Cineurá. - Ma-
1t.:t.uil NO'IJais. - Dantas Jti.nior. .:..._ 
.Ruf Sa:rli!os. - ·Teód1Llo .• urnuruer
que,. - AZbericO Frtiua.. 

/ N.0 169 

Ao art. 187: 
Substitua-se o n.0 II pelo seguinte: -
"II - As ilbas e:dsl:.entes ... em águas 

públicas da União é as .margens dessas 
águas", quando, por qualquer titulo, 
. não pertençam ao donúni.o estadual, 
municipal ou. particUlar. 

Ao art. 188: · 
Substitua-se o n.0 II pelo seguinte: 
"II - Os la.gos e rios em terrenos · 

do donúnió esta.dual. ou que tenha.m 
a. sua nascente e foz dentro daS fron-
teiras do Estado· · 

1 ~ ' S 

m-As ilhas existentes em águas 
:públicas estaduais e a.s margens dessas 
águas", quando, por qualquer titulo, 

\ não Pertençam ao dominio :federal, 
'm-unicipal ou particular. 

J'UStijicaçáa . 

As dua.s emendas visam· pôr ordem· 
·:na matéria da. .distribuição das á.gua.s 
Pllblica.s e sem; acessórios, bem como 

_ õtiinür dúvidas e controvérsias susci.., · 
· . ·· tada.s pelas Constituições de · 1891 e 
· '1934, . nesta parte reproduzida. pelo · · 

-projeto de Carta. Constitucional outor-
. gado em 1937. · 

·A c~ de..1ssl. IÍão discri
mma.-va -~- qtiais as· águas 
pjíblicas da União e quais as dos E8-
-1iados, Hmitand~ a deels.Tar·.no ú• 

· tfgo ~ n.0 6' & ·competência do Cem
.. • .. giessô ~ pàD. ·~. s6bren a 

. -~ ~ r.lo6·que.lle'nbm maiS·· 

de um Estado ou se estendam a. ter
ritório· estrangeiro" Dai se deduziu, e 
veio a. prevaleeer na. jurisprudência, o ::. 
domínio federal sôbre êsses rios, e o 

. dos Estados sõbre os demais, embora 
surgissem vozes autorizadas que sus
tentavam o domínio dos Estados so
bre tôda.s a.s águás })llblica.s, eom a 
só restrição contida. no citado n. o 6 do 
art .. 34.. . /' 

Renhido debate se travou em tôrno 
dos. rios que servem de linüte com ou-· 
tros pa.1ses, beni como !'6-bre as mar
genS de todos ()!:rios e lagos públicos. 

A Ccmstltuição de 1934 contém algu
~ das alterações propostas por um 
dos signatários de:sta e= de:se=PP.nho 
da incumbência. que fôra. dada. para. 
· o• estudo da matéria por tOda. À ·ban
cada. mineira. sem distinção de ~
do. Assim, ficou claramente esta.bele
.c1do () domínio· federal sõbre os lagos 
e quaisquer correntes de água: a.) que 
estejam em terreno do donúnio fe
deral; b) que banhem mais de um 
Estado; c) que sirvam de limites com 
outros pa~s; a;~ que nascendo no 
Brasil se estendam a território es-
trangeiro. · 

Com exclusão das quatro ca:tegoria.s· 
aelma. mencionatfus, ficaram sendo es
taduais a.s águas públicas. de todos os 
lagos e rios que tenham a sua nas
·cente e foz crentro do Estado. 

A Constituição de 1934 e com éJ&. 
a Ca..""ta outorgadà. de 1937, entretan
to, introduziram um novo elemento de 

. perturbação no sistema. das nossas 
águas públicas e seus accessórios dis
pondo no art. 21 n.0 II que perten
cem ao domfn!o dos- ·Estados a.s mar~ 
gens dos rios e lagos navegáveis. · 

O projeto mantém o 'mesmo dispo-
. sitlvo ilógico e ainda. lhe acrescenta . 
outro lloglsmo atribuindo também· ~ 
doDlfnlo dos _Estados a.s lllJa.s situadas 
nos rios. que hanhem :inafs · de um 
:&ltado, isto é, em. rios. federaiS •.. 

Orai ó uso l)rlncipal das' margens· se 
nga à navegação ·que -~ ·s&- eD'" 

tendeu entre 'nós' déveÍ' ser regulada . 
·.par lei federal-- ~-se-metnccm-q 
ventente. que a -qnmo,· dona de 1Dn rio 
éJu lago naVegável que banhe maJs ãe 
tan Estado Ou 8e estenda a terrlt'.brkt 
&."trrmgeerà ou ainda. .eja. U:ínitlófe 
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1:0Í:n outros pafses, não 6eja também 
dona- de suas margens em território 
~cional e, para qualquer obra de · 
pôrto, farol- ou outro serviço relativo 

Aliomar Baleeiro. - Maga"lháes ·Pin
to. - Alfredo 84 •. 

_\à navegação tenha que entrar em Ao art. 187. 
acôrdo com Ó respectivo Estado e pa.- Redija-se: - "São do domfnio . à& 

. . 
gar-lhe indenização. União: 

Essa doação das margens dos rios "1 - Os bens que atualmente lhe 
pllblicos foi uma liberalidade que o_ pertencem"- _ 
Govêrno Provisório instituído- depois . O mais como está, alterando-se, a.pe-· 
da Revolucão de 19SO fêz aos Esta- ~~~.a numeração dos respectivas inci-
a~ s:e.m motivos ponderosos que Jus- Pensamos ser preferível uma doola
tlflcassem a m.unificência que a Car- ração formal dos bens pertencentes à. 
a de 1934 homologou ·e o nrojeto pre- União. como 'Se operou na feitura da. 
tende ratificar. Constituição de 16 de julho de '1934. 

· Em verdade. nos rios e lagos dl.stin~ Daí propormos a substituição cons-
guem-se os três elementos que :são _ tante da presente emenda~ 
suas partes integrantes - 'a água, . o . '~"-ls. das Sessões, 6 de junho de 1946 
leito e as margens. Sem remontarmos - Dantas Júnior_ .· · . . 

ao d1reito romano ocorre lembrar ·que 
desde o Código de FredericÓ se en
tende que o-rio compreende a água,.a. 
riba e o alveo. 
- Não vemos razão teórica nem moti
vo de ordem prática que aconselha 
a adoção desta retirada de uma · das 
partes constitutivas do l:!.o ou lago na
vegáv.el para constituir propriedade 

· separada. . ' 
Destarte, pelas emendas propostas 

. as màrgens dos rios da União [!carão 
pertencendo à. União e as margens dos 
rios -dos Estados aos Estados. Relati
vamente às ilhas, o Código Civil . só 
trata,· no art. 537, das que .se acham 
em água,S particulares, de modo que 
convém dispor ·a respeito das que se 

. achem em rios públicos, distribuindo-
as no ·mesmo sistema lógicó. . 

As · emendàs . procuram,· pois, corri
gir os desvios da doutriÍla e da · ló
gica . contidos no projeto ·que dá a 
uma Pessoa de direito público o rio e 
a outra. as nui.rgens- e as ·ilhas. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 
1946. -Daniel de Carvct.lho. - Fer
reira de SotiZIL. - Gabriel Passos._ -

· Clemente Mariani. - Lino · Machado 
- SOUza Leão. · - Amanào Fontes. 
- .. Artur Bernardes. - Milton Pra-
tes. -· Ba!a.ei CincuTti. - M1J:/Ül.OZ da . 
Rocha. - Coelho Rodrigues. - Artur· 
Fischer. - Ma-tias- Olfmpio. ~ José 
.Augusto. - Ra-ul ~- - .wellington 
.Br:andiio. '-. . Jacy ,de Figueiredo • . -- . . 

" . . 

N. 0 171 --· 
Áo art. 188. 

· Redija-se: "São do domfnio dos Es-
tados: . 
· r- Os bens que atualmente. são da ~ 

sua propriedade". .. · 
O mais como· está altefando-se a 

numeração dos respectivos incisos. 

· Justificação· 

A mesma. que acompanha a emenda. 
'ao art .. 187. -

·sala das Sessões, 6 de junho de 1946 
- Dantas Júnior. · 

N.0 17.2 

Ao Capí~o m do Ti~o VI: 

Acrescente-se onde convier: 

_·.Art. - O tempo de serviço-presta
do pelo funcionário público, ·ainda . 
que em virtude de mandato eleti:vo, . 
à. UnHlo, aos EstadoS, · acis Territó- · 
rios e . aos. Municípios, em qualquer 
caso, . será · contado, integralmente, 
para todos os efeitos. · · · 

·--
Justijicação 

Aehi:unos que· se· devesse estender· a.o 
funeiona1ismo pÍ!blico, em geral, -o 
qué o projeto ·dispôs pàra . os ll:la.gis;;; • 
tradi:ls em seu art .. 68, § L 0 , "in me". -' .. 

Sala dàS . Sessões, 6 de junho de 
1946. · -· Ponce de .A1'7'Uda .. - Marli-· 
niano de Araújo • . - bgemiro FiaUw. ; ·. · 
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.- . . N.0 173 

AD art. 182 § 5.0 

Redija-se assim· o n.0 5 do art. 182: · 

§ 5.0 A autoridade que, na vigência 
do estado de sítio, decretar ou exe
cutar, qualquer medida restritiva de 
lilierdade de locomoção, fará comunica
. ção ao- magistrado competente,· nos 
têrmos. do parágrafo anterior, dando
lhe necessariamente as razões do seu 
ato. ._ 

JUS.tificação 

Achamos impraticável a medida su
geridà. no· P.,rojeto, tal a de faze~ 
dentro de cinco dias, conduzir a pes
soa alcançada pela .medida à presença 
do magistrado. Não devemos ter em 
vista apenas o Distrito Federal e, tam
béi:n,.:Ievar em consideração a· vastidão · 
dos Estados e os -seus precários meios 
de comunicação, via· de regra, com a 
capital, onde, eVidentemente, terá re
sidência o magistrado. encarregado dS. 
fiscalização. Dispor de prazo,. taxati
vamente,· como se fez no· projeto é es-

. U.oelecer princípio para não ser obser
va:do, ou determiná.r medida para não 
ser ·executada,_ se pretender ·obser
var o princípio. 

Sala das Sessõ~. _ 6 de junho de 
1946.-- Ponce de ATTUda. 

·. N.0 174 · 

: i Acrescente-Se ao artigo 196, o se-.. 
:~te parágrafo: · 

· "Verificadá pela Justiça Eleitoral 
que.- em aetemlinada eleição, alguns 
dos partidos· se aproveitam de· auxílio 
de diilheiros públicos ou de autarquias, 
os rêSpoiisá.veis per. essa má. aplicação 

· _dos dinheiros · públicos responderão, 
civil e criminalmente, 'pelo abuso que 
Pra.ticaram e o favorecido· por êsse 
abuso terá o·-seu ma.nc:iato cassado. 

Justificação . 
' O preceito do artigo 1SS, é excelente. · 

Realmente, necessário é que_ os pa.rticÍos 
políticos é os _ órgãÓs de propaganda 
eleitàra.l tenham contàbilida.de orgm:Íi-

. zacm: ·de ~ô, com· a _lei. Mas. 
. -para·, que a • mecuda dê :os- resultados . 
.. qué se esperam ·1ndispel:isãve1: é· qúe 

• -- ·-- ' :·r ' - ' -

haja uma sanção para a transgressão 
do prece_ito. e para. a imoralidade que, 
em virtude dessa' transgressão,. se vier 
a praticar. A emenda visa estabelecer 
sanção adequada à. gravidade da tra.ns-

. gressão. ' 
Sala das Sessões, 6 de junho de 

'1946. - PUnio Barreto. 

N.0 175 

Onde convier: 

Artigo •.•. Os Estados poderão criar, 
sempre que .houver conveniência., Tri
bunais de alçada-infe..-lor aos de Ape
lação para o julgamento de cr.usa.S 
que aliviem aqueles do excesso de tra-
balho que tiverem. · 

Justi/iC4Ção 

o trabalho forense nos Estádos cres
ce constantemente, o· que contribui a 
todo o momento para que ·os Tribunais 
de Apelação não vençam o serviço, de

. morando, contra o interêsse ruis·· par
tes, a. :soluÇão dos pleito;s.. Para cot'rigir 
êste mal alguns Estados tem aumen
tado .o número dos desembargadores. 
Mas êsse aumento não .pode ser in
definido. Tem de ser limitado:-A di
ficuldade só poderá ser resolVida me
diante a. criação .de Tribunais inter
~ édios, como se lembrou agora, no 
projeto da Constituição, para as causas 
em que a União é parte. A Criação 
dêsses Tribunais será. · menôs dispen.:. 
diosa do que o aumento continuo· de 
novos Cargos de.desemba$dorés. Tri
bUnais com excessivo número de juizes 
não são aco:Dselháveis. Nem as pró
prias Assembléias Legislativas devem 

· . ser. excessivamente numerosas:- O tra
balho eficiente Só se realiza- com re-
duzido número de pessoas. · 
· Sala - das SesSões, 6 de junho de 
.1946. - ·Plínio Barreto • . 

N.0 176 ' 

Onde convier: 

Art. Podemo reverter· J! ser-
viço ativo os màgistradas, q'!ler !e-
. derais, quer estaduais, que hajam 
sido aposentados . ou faculta:tivamtmtl;) 
ou· por ;invalidez. "Nesta última hi~ 
tese a. reversão dar-se-á llil'la. _ vez ·· 
demonstrado que cessoü. o motivo- que 

- ~ . ~ . ·. 
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havia determinado a aposentadoria. 
E:-: qualquer dos casos a reversão· de
penderá. de audiência prévia. . dos tri
bulJ.ais em que os magistrados servi.; 
ram ou. sob cUja jurisdição estive-

. rai:n funcionando .. Em igualdade de 

\
condições êsses magistrados terão pre
ferência. para as nomeações que se 
vierem a fazer. 

Justijicação 

A medida Óferece duas vantagens: 
1.0 - aliviará o Tesouro dos encar

gos decorrentes da" aposentadoria; 
'2.0 - Trará para a magistratura. no

vamente magistrados com experiência 
das funções. 

A aposentadoria por mvalidez é de
cretada muitas vêzes por moléstias 
transitórias, conquanto graves. De
saparecida a moléstia . e recuperada a. 
saúde do magistrado, nenhuma razão 
mais existirá para que êle continili 
afastado do cargo que ocupava. Além 
disso, com a possibilidade de Tetomo ao 
serviço ativo, o magistrado nunCa. per
derá a possibilidade de melhorar a sua · 
situação econômica, pois que esta é. 
sempre--mais favorecida no que tange 
aos magistrados em atividade. 

Sala das Sessões. 6 de junho de 
1946. - Plínio Barreto. 

N.0 1'77 

tarado,· contribui,- nos~regimes demo-
crá~os: · 

Primeiro, para corrigir os males re
sultantes do predomínio, no· Pa:la.

. meritilil das maiorias politico-parti!ia-
rias; · · 

Segundo,· para harmonizar, t4••to 
quanto possivel, a legislação básica do 
país com sentimentos reais da naçã.o. 
. Essa medida,_adota'lia. na Suiça. e na ~

maioria dos Estados americanos bem 
. como. em _vários páfses da Europa cu
ja organização politica. foi destruída 
pela última guerra e já preconizada. 
na Inglaterra, entre outros, por Cons-

_·\ titucionalistas do porte dé Dicey, vi
. rá. facilitar a solução pacífica de to
dos os problemas que agitarem o. pais 
e dividirem profundamente a opiniã..o 
pública. · · · 
• :S: o complemento lógico do regime · 
presidencial que não deseje· perder o 
contato com a opinião pública e que, 
ao contrário, procUÍe ~mpre orientar
se por ela. Com o referendum o .":>ar
lamento se eximirá de graves res.pon
sabliida.des pelos erros de visão qt.e. 
acaso; haja revelado no exrune dé. 
questões que interessam ·vivamente à. 
coletividade. O eleitorado, por seu 
turno, participará mais ativamente da. 
vida legislativa do pa.ic;, o que é de 
grande _vantagem num regime, como 
o que está sendo elaborado, em que ·se 
vai outorgar aos representantes da n9.. 

· ção um mandato demasiado longo. 
Onde· convier: Se até nos regimes parlamentares já 

· Artigo. Fica estabelecido 0 reje- bá · quem sustente. a. necessidadé ::la. 
. rendum para certas',leis de ·eamt".r .· _adoção do referendum, essa. provi

orgânico sempre qué os solicitarem dência, dispensa . encarecimento . nos 
deputados· ou senadores, que repre- regimes presidenciais. ·A democracia· 
sentem l/3, pelo menos da totalida.de als.rga a. intervenção do povo . nos 
d atos legislativos · · 

os membros da Câmara. a que ;Jerten- Arma polftica contra · os abusos. das " 
· cerem. ·Também o eleitorado de qu9.l- maioriS.s parlamentares, 0 rejei-en6..m 
quer ·Estado, desde que represe.a.te~ pe- não é proposto, entre.tanto, de manei.:.. 
lo menos 3% dos· àlistados poderá. re.,-
clamar a aplicação do rejere:nd:um a. ra obrigatória. ll! sugerido de fOrma· 
fim de que sejam. consideradas apro- facultativa. Só d~pois de experimen~ 
_ .... _ ta tado, e se. eonvier,. se -torna:rã obrl-v.........., ou rejei das definitivamente gatório. Dai a. razão pela qUal eJ:~.tre-
leis. daquêle caráter· gS.mos a sim iniciativa não só às duas 

A & ordl.nária regÚ.]ara.rá · o modo casas do Parlamento como também a. 
de ser exercido o reterenil:um; · .uma. fração .do .eleitorado. Na. Suíça. _ 

- . a. ·!%ação do eleitorado, a.. quem .se re--
- .Justifica,t;ão 

O · reteren.ru:m; excelente · recurso 
para ·apuraçãO real da vontade do elei~ 

conbece o direito de i:eQixerer o ret~-. 
rendum, deve ser-no. mfn1mo de'30.00. 
el~es · e nos Estados. da Amérie& 
do Norte de -~ ~- 6% -d.o etei~o~ 
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Pareceu...nes que no Brasil qualquer 
dessaS perce:xatagens seriS. eleVadiss!- · · 
ma e, portanto, torÍlaria. pràticamente 
inexe<r..úvel a medida. .Lembramos. 
por .isso,· de reduzir a percentagem ·e 
de referi-la apenas ao eleitorado de 
um . Estado. Nos têrmos em que D 
propomos, ·o referendum · não . trs.:rt;. 
inconveniente algum e poderá ..,er de 
extrema utilidade. · ~ um recurso de-

. mocrático que devemos experimentu 
antes de condenar. · 

Sala das sessões, 6 àe junho fle 
1946. - Plínio Barreto. 

N. 0 1'18 

Inclua;..se, ondr convier: _ 

DO MlNISl'ÉRIO PÚBI;.ICO 

Art~ O Ministério Público· será. 
organizado na União, no Distrito Fe
der.a.l e nOs T-erritórios por lei :federal, 
e. nos Estados, pelas leis locais, respei-

maiores de trinta anos, com Os >en_. 
cjmentos dos desembargado:es. 
· § 2. o - Os Chefes do MiniStério 
Público na União e nos Estadas não 
podE:m exercer outra função pública, 
.salvo o magistério e <>s caso8 previstos 
na Consti.uição. A violaçã() dêste pre
ceito importa a perda do cargo. 

Art. O Min:istérlo · Pú.blico nas 
Justiças Militares e Eleitorais será 
organizado por leiS essenciais. 

S. S., em 4 de junho de 1946. -
Lauro LopeS. - Munhoz de Mello. 

Justificação 
. A presente emenda encontra. sua· 

justificação no Memorial· da Associa.
ção do Ministério Público de São Pau
lo, publicada no "Diátio. da Assem
bléia", de 10 de abril de 1946, ao qual 
nos reportamos, data . vênia. . 

Em 4 de junho de 1946. - Lauro 
Lopes. 

N.O 1'79 

Onde convier: . tados os seguintes preceitos: 
a) obrigatoriedade do ingresso· -pelos' Art. FiCa o Govêrno Federal obrl-r 

cargos IDiciaiS, mediante concurso de gado, dentro dO prazo de 21}_.-anos; a 
~ítUlos' e prO'VSS. . . . -· contar da data da prOlllulgS:Çáo desta 

- b) garantia. de estabilidade, não po_ Constituição, a tra.çã.r e ex.ecutà;r um 
dendo os membros do Ministério .. Pú- plano . de aproveitamento . total das 
blico perder os seUs cargos, senão por possibilidades econômicas do Vale do 
sentença judiciária, ou processo admi- Rio São Francisco é seus afluentes. 
~trativo, no qual lhes será assegura- Sala das sessões, . 3 de junho de 
ca ~pla defesa.; · · ·. 1946 • ....:.. ·Manuel No-oais. - Octávio 

c> promoção de uma classe para ou..; ·Mangabeira. - Juracy Mo;gaV:.ães. -t:a! .. lU!- proporyão de um têrço por an- Teóãulo ArfYuquerque. - Dantas Ju-
tigtUdàde e dolS têrços por merecimen- nior. - M~ros Neto~ ;_ Lufs Viana • 
. to. exceto quanto à "última em que - Rafael Cincurá. - Jolio ·Mendes. 
o\ ~rltério será só o do merecunento; · -Rui Santos. - · Amando Fontes. 

d.) ·vencimentos dos procuradores ....:.. Hermes- Lima.. - Ferreira de Sousa.. 
ger,ais iguais aos dos desemb~U"ga.do- -.,.. Aluísio Alves. - Aliomtl1' Baleeiro. 
res, ·.e os dos membros -do Ministério - Mário Gomes. - Ern"logo-de Ca:m-
Público, nunca inferiores !L três quar- po:t. - Oscar Carneiro. -. Alberico 
tos do que perceberem. os juizes pe- Fraga. - · Altamirando Reiiuillo. ~ 
rante os. qums servirem. · Renato AleiXo. - Negreiros 'fla.lcã.o • ...:.... 

Art. O. Chefe do Ministéri~ Pú-- · Agamemnon Marralháes, - Ferreira. 
blico Federal, ~ JuizOs comuns, é 

0 
. · Lima. - Oswaldo Lima -· BarboSa 

~Procurador Geral da. · Re!plú:blica, de Lima.; - Gercino de PO'JI.teB. - JarbaS 
~ d ·Pr Ma:ra:nkão. - SO'IJ.S(J. Le/i,O. - Renaiilt l'!omeaça.o o esidente 4a. República _Leite. _ Plínio- Pompeu • . _ . Gentil 

-.com aprovação do Senado Federal, .B . L - 8 · c , .. 
dentre • cidadãos . . com os requisitàs · J:> an:~ra. - eao a.mpaw. -;: oew~9 

:• ~tabel~idos para Os .MilliStros do Su- . -'Ux'Lriuues. - Prado Kelly. Ari'uda 
premo .. Tribunal. _Terá. os mesmos·' CD-ma.ra. - · Severía'IW Nunes. __ -:-: 

· Graccho Cardoso- --- · Joá.o C'/.eophas 
vencimentos . dêsses . Ministros. sendo, _ Segai!as Viana~ _ café Filho. -

• porém, demissível a4 nutum. - · Aloysio de castro. _ .Regis PachecO. 
"'· §'V~-- O Chefe ~o Ministério Pú- - Acúrcio TOTTes. - Euf Al~~ -

bllco no Distrito .:hderal com juris:- --·•Freitás Ca:oo.lca.n:fi • ..,...Duroai. cruz 
aição nos . Territórios, será. ·de ~ · . - EunápiO de Queiroz.: - AZJredc Sá 
nomeaÇão do.· Presidente da . Rep:úbli.:. · · - Welington ·Brandão~ ...-,.-Celso. Má::
ca,· dentre juristas de notável saber. e chado_ -:- Bias ForteS. - José A7krrJ-im 
J:eputa:ção ilibada>_aJist&dos eleitores e· ""'""" JOão Henrique •. - ~· Sêii-

., -···, 
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bra. - Olinto FO'!Uect:. - Lair Tostes. 
- Juscelino Ktib!t!ehek. - José de 
Borba. ...,.. Paulo Sa.rasate. - Cli
mente Marlant - Lima. Cavalcante. 
- Leandro Maciel. - Walter Franco. 
- Beni Carvalho. - Fernandes Teles. 
- José Maria. - f'et:cetra de Vas-
concelos. - Osmar de Aqtún.O. -
Carlos Marighella. - Plinto Lemo:t. 
- Afonso de Carvalho. - Agostinho 
Monteiro. - Gilberto Freyre. - Fer- · 
nandes Ttívora. - Mattas Olfmpio. 
- Clindido Ferra.z. - Lte'U.rgo Leite. 
- DitJclécfo Duarte. - LwiM<> Coe-
tho. - Daniel de Carvalho .- Egberto 
Rodrigues. - Alolfslo de CQ.T1)(1.Zho. -
Nestor Duarte. - Alarico Pacheco. 
- Gabriel Passos. - Alde Sampaio. 
- Leite Neto. - Paulo Nogueira. -
Aureliano Leite. - Toledo Pisa. -
Domingos Velasco. - Antero Leivas, 
- Adalberto Ribeiro. - Alencar Ara
ripe. - NO'IJOJs Filho. - Gom11 Jfi.-

- mor. - Roberto Glasser. - Sige:jre
do Pacheco. - José Aloe:t Ltn:hares. 
- Vergtnau4 Wand.erZey. - Tavare3 
à' AmaraL - Lu.f8 Lq,go. . 

N. 0 180 

AS DISPOSIÇÕES TRAlfSrróRIAS . 

.Art. o· provimento das cátedras, 
no ensino securulário e no supedor, 
fa.r-se-á. mediante concurso de títulos 
e provas ou -de provu ou de títulos. 

Ju.attllctu;6.o 
A medida viaa, ev1dentem;m.te, cor

rigir certas anomaUaa cOmumente ve
rlfica.da.s no provimento das cátedras, 
principalmente nas "acolaa superiores 
onde se ensinam a:toa, dando a. opor
ttmidade a. velhos protesaores, da Es
cola. Nacional de Ml)a1ca, onde ocupam. 

·interinamente a cAt.edra há vários 
anos, formarido reraQOea, de poderem 
concorrer com aeua tttuloa, a.o provi
mento efetivo c111 cadeiras que le
cionam. EnQuanto nu demais esco
las superiores, oa co.teclrf.tlcos podem 
e devem ser MC01h1dos mediante . o 
concurso de provu, podendo o 
ocupante interino da C&del.rs con
correr com outro que venha de fora.. 
em melhorea cond1o0ea, dado o trato 
diário com a. ma.t6rta que leciona., emde 
certamente adquú1u maiores c:onheCl
mentos. do que aquelea que se apre
sentam .pela. primeira vez; nas ar.es,
.sobretUdo na. m1laloa e, particular
mente no canto, melhores condições 
apresenta.tão os cand1c1atos novos ou 

os que se tenha.m dedicado exclusiva
mente ao virtuosismo. do instrumento 
.objetp da. cadeira,- porque pucíeram 

· conseguir, dedica.ndo-se exclUSlVa
mente a. isso, qualidades que rara
mente· consegmrã.O aqueles que se 
co:ílsa.gra.ram sõmente a.o eD.sino. Nas 
carreiras de atividade prática, so o 
exeroicio continuado do magistério 
poderá revela.r o v·alor técnico e di· 
ciático dos professOres. As provas prá
ticas ou de erudição não são sufi
cientes para. a garantia da. capacidade 

_didático do candidato. Por outro 
lado, à. falta. . de tiroofnio. dldátic'o não 
poderá. oferecer ga.ra.ntia.s . de eficiên
cia. para qtrem _ v~i assumir uma c~
tedra.. Deve-se observar, 'ainda, que 
!oram .criadas em todos: os setores da 
vida a.dm1nistra.tiva as carreiras fun- . 
ciona.is, com a. finalidade de seleção 
progressiva dos . valores e o amadure
cimento inteleCtual. para. maior e!!
ciência. e produção. Em nenhum .. se
.tor se torna. mais necessária a sele
ção progressiva., que só ·poderá ser 
feita. por ascensão, do que no ensino 
da música., cujo fa.tot: principal é a. 
eficiência didática.. o concurso de tí
tulos e de provas só deverá ser exigido 
para. inicio de carreira., quando se ne
cessita. conhecer o preparo básico dos 
candidatos. Vê-se, perfeitamente, que 
as dema.is etapas · da carreira deveTão 
.ser a.lca.nça.da.s'segundo·a. na.tUl'eza do 
ensino, por ·concurso de· titulos O'l de 
provas, de s.côrdo com a. natureza doa 
candidatos, é o que v:fsa. a medida. con
tida nessa. emenda.. 

Sala. das. Sessões, em 5 de Junho de 
1946. - Dioclécio Dantas Duarte. 
Ltlir Tostes. - .7osé Vare~. 

·N.0 181 

Inclua-se no · ca.pit'.üo das .Dispo&i
~ôes .Tra.nsl.tórias: · 

Art. Serão realizadas em 19 
de novembro de 1946 as -eleições para 
V:.ce-Presidente da República., Gover
nadores. Assembléias Legisla.tiva. Es
ta.d~ da câmara Municipal do Dis- ... 
trlto Fed~al e para completàr o nú- ~ 

·mero de Senadores, nos têrmos c;l~ 
Constituição. 

Art. . As eleições para. Prefeitos e 
Câmaras Municipais serão ~.· .. · .. 

' ' em 24 de fév~o çte 1947. · · 
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Art. . são fnelegfveis: 
. . Cl) QS ·Interventores Fedel'ais, 06 !oti~ 

nistros de Estado, os Prefeitos, os Se~ 
cretá:ri.os de Estado; os Cllete.s dê Po
licia., .os Chefes dos Estados Máiores 
do Exército, da Armada· tl· da Aero
náutica. 

õ) os membrOs do Poder .Jud'.ciárlo. 
Art. · cessá s lncc>mpatlôlllõaàe 

em relação àqueles que se tenham 
· afastado définit:vamente de seus Ca.r

gos, até seis meses antes das respec
tivas eleições. 

S. S.,· em 6 de jzmllo de 1948. -. 
Barreto Pinto. · 

O SR. PRESlnENTE- Está. findâ, 
. a. hora da sessão; ·vou levantá-la,. ele~ 
slgnandO pa.ra. a. de a.m.a.nhã., a. seguin-
te . 

ORDli:M DO DIA . . 
CONTINUAÇ4.o DA DISCUSSÃO, EM 

.QGC1NJ>o !!"lllm'o, .oo PB~ JU 
. . CQNSTITUIÇÃO 

(Quinta Sessáa) 

Deixaram de comparecer 51 Se-
nll.ores Representantes: · - -. 

Partido Social Democrático 
. Amazonas: 

Ccsme ~.z:;re.!r&. 

l?ará: 

Moura Ca.rvEUho. 
Maranhão: 

•. Pereira. Juni~r. 
·. Vitorino Fre!ie. 

JOsé NeiV&. ' 

Pi&uf: 

. BenatÍlt Leite. 

Ceará: 
llltoreira da ~
Osvaldo Studa.rt. 

Rio Gra.nde do Norte: 
:M:ota. Neto. 

Pel'Il8JD.bueo: 
Costa Porto. -· 
Osea.T carneiro. 

• 

.. 

Ulisses Lins • 
Pessoa. Guerra.. 

Sergipe: 

Gra.co Cardosõ. 
Bahia: 

Luiz Barreto. 

Espirito &mto: 

.ASdrubal Soares. 

Rio de Janeiro: 
, Getulio Moura. 

Minas GeraiS: 
Pedro Dutra. • 
João Henrique. 
Cristiano Machado. 
Rodrigues Pereira,. 

São Paulo: 

Cirilo Júnior. 
Cesar · costa.. 
Silvio de Campos; 
José Almando. 
João. Abdala.. 

Paraná: 
F..a'Vjo Guimar&e.s. 

S~ta. Ca.taràb.a.: 
Ivo d'Aquino . 
Adet"tbal Silva. · 
.Altamiro Gu!lrt9.rães. 
H8Jns Jordan. 

Rto Grande do Sul: 

Getw.io Vargas. 
Antero Leiva.s. 
Niel)la.U Vergueb:o • 

~ . : '' 

tlniãa DemocrátiCa NacfonaZ 

.Ceará.: 
Gentil Ban-elra . 

Alagoas: 
Rui J;'arlme!ra.. 

Sergipe:·

Reriba.ldo v.ieil-a.. 
!!!nas Gerais: 

~ 

Monteiro de Castro. 
:Mllton Ca.m:pos. 

· LOlleS Cançado. " 



São Paulo: 

Mario Masagão. 
Romeu Lourenção. 

Partido TrabalhiSta Brasi'tefro 

-.Distntó- Federal: 
Rui Almeida. 

São Paulo: 
\ . 
Pedroso Jumor. 

Partido Comunista do Brasil 
· ' São Paulo: 

Osvaldo Pacheco. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
Mário Brant. 
Felipe Ba1bi. 

' 

.. 

. • 

• 

/· 
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São Paulo:. 

Altino Arantes. 

... -.. 
. · 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodató. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 

Arruda Camara. 

Levanta-se a sessão 

horas • 

' 

18 



79.a_ Sessão, em 7 de Junho de 1946 
P1:esidêneíi- do Senhor Melo Viana, Presidente 

As 14 horas comparecem os Senho
res: 

Partido Social Democrático 

Acre: · 

Hugo C!lXIleiro. 

Amazonas: 

Leopoldo Peres. 
Pereira da Silva. 

Parã: 

Nélson Parijós. 
João Botelho. 

. · Maranhão: 

Pereira Júrlior. 
Crepori Franco. 
José Neiva. 
' p;..a,uf: 

Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 

· Almeida Monte. 
RaUl Barbosa. 

•. 

Rio Grande do Norte: 

Valfredo Gurgel. 
Mota Neto. · 

Paraíba: 

Janduí Carneiro. 

Pernambuco: 
Agamemnon Magalhães. 
Gercino Pontes. 
Ferreira Lima. 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Medeiros Neto. 

Lauro Montenegro. 
José Marta. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 

Leite Neto. 

'Bahia: 

Vieira de Melo. 
Altamirando Requião. 

Espiri.to· Santo: 

Henrique de Novais. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 

José ·Romero. 

Rio de Janeiro: 

Carlos Pinto. 
Bastos Ta vares. 

Minas Gerais: 

Levindo Coelho. 
Bias Fortes.· 
Duque de Mesquita. 
Isràel P!nheiro. 
Wellington Brandão. 
José .Alkmim. 
Miltqn Prates. 
Alfredo Sá. 

São Pa.ulq: 

GofredO Teles. 
Costa Neto. 

Goiás: 
.< 

Pedro Ludovico .. 
Dario . Cardoso. 
Guilherme Xavier. 
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Paraná: 

Roberto Glasser. 
Munhoz de Melo •. 
Lauro Lopes. · · 
João Aguiar. 

Santa Cataiirta: 

Nereu Ramos. 
~cílio Costa. 
Orlando Brasil. 

Rio Grande do Sul: 

·Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 

· · União Democrática Nacional 

Amazonas: 
· Sevenano Nunes. 

Pará: 

Epílogo Campos. 

·Maranhão: 

Antenor Bogéa. 
Pia ui: 

Matias Olimpio. 
Coelho ~odrigues. 

Ceará.: 

Fernandes Távora. 
Egberto Rodrigues. 

Rio Grande do Norte: 

Aluísio Alves. 

Paraíba.: 

Adalberto Ribeiro. 
José Gaudêncio. 
João Agripino. 
Plinio Lemos. 
Ernani Sãtiro. 
Fernando Nóbrega. 

Pernambuco: 

Gilberto Freire. 

Bahia: . 
· Manuel ~ovais. 
· Nestor Daa.rte. 

Alberico Frag8.. 
Rui _Santos. 

Espírito Santo: 

Luís Cláudio. 

Distrito :Federal: · 

Hamilton Nogueira.. 
Hermes Lima. 
Ju,ra.ndir Pires. 

Rio de Janeiro: 

Prado Kelly. 

Minas Gerais: . 

Monteiro de Castro. 

·São Paulo: 
• Plínio Barreto. 

Aureliano Leite. 

Paraná: 

Erasto Gaertnet~ 
' 

Santa Catarina: 

Toinâs Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 

Partido. Trabalhista Brasileiro 

Amazonas:. 

Leopoldo Neves. 

··Bahia: 

Luis Lago.' 

Distrito Fedeial: 

Baeta Neves. 

Minas Gerais: 

Ezequiel Mendes. · 

São Paulo: 

Guaraci Silveira. 

PaTtido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Alcêdo Coutinho. 

Bahfa: 

Carlos Ma.righela.. 

Rio de Janeiro: · 

Alcides · Sabençà. 

· São Paulo: 

caires de. Brito.· 
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Partido Republicano 

l4aranhão: 

Lino Machado. 
Sergipe: 

Amando Fontes~ 

Minas q.erais: 

Artur Bernardes; 
·Paraná: 

:Uunhoz rui. Rocha. 

Parlião ·Popular Sin.~icalista 

Ceará.: 

Alves Linhares. ·· 

' 

Partido .Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: 
Csfé Filho: 

. . 
Partido Libertador 

Rio Gri.....lde do Sul: 
. Baul Pila • 

. · O SR. PRF.Sl:OENTE - Achando
se presentes 100 Senhores Repres'en
ta:J?.tes, declaro aberta a. sess&o. . 

· Passa-sé à leitura da. ata da sessão 
anterior. 

O SR. RUGO C.A:RN'EIRo (l.o Su- . 
plente, ~o como 2.0 Secretário) 
procede à leitura.~ ata. 

O. SR. PRF..cm>EN'i'E - Em dis
cuMAo a. ata.. 

,. 
O SR • .ALC:ttX> COUTINHO- Sr. 

Presidente,- peço a. palavra, sôbre. a 
ata.. 

O SR. PRESIDENTE.;._ Tem a. pa.
la.wa o nobre Representante. 

o SR. AICF:DO. COUTINHO -
. (Sfibre a ata> 8r. Presidente, quero 
apenas fazer duas retificações -ao dis
curso que prauunciel ontem. Em res
posta a.· um a.pa.ii;e, declarei: - Vou 
demonstrar que o êxito das ca.mpa.nlla.s 
depende de bons orçàmentos~ mas ês-

• ses orçai:nentos são conseqüências da 
. ' . . 

. renda. nacional e t~os sabemos que 
a nossa é fnfima. 

Em outro trecho do discurso, onde 
eStá. escrito "bens produzidos", deve-se 
ler: "bens de produção". 

Eram a.s retificáções que desejava . 
fazer. 

O SR. · PRFSIDENTE. - Não ha
vendo mais quem· peça a palawa so.:. 
bre a ata, encerro a sua discussão e 
vou submetê-la a votos. (Pausa.) • 

Está ajprova.da. 
Passa-se à leitura do ex;pedi.ente. 

O SR. CARLOS MARIOHEI·A (2.0 
Suplente de Secretá.rio, servindo como 
1.0 Secretário> procede à 'leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

TeZegra:11UlS: 
Em número ·de quatorze de Sub

Oficiais e Sargentos das Fôrças· Ar
ma.das pleiteando direito de voto na 
futura Carta Magna. - A Comissão 
da Constitu.ição • 

O/feio: 
Do Ministro -de Exterior, comunica.n-

. do ha1ter transmitido ao . Sr. Ministro 
da Justiça o pedido de informação 
constante de requerimento do Depu
tado Ca.rfé Filho sôbre "Livro Azul". 
- Inteirado. · 

Carta: . 
Do Sr. J. Nunes de Carvalho, com 

sugestões à futura lei básica. · - A . 
ComiSsão· àa ConstitUição. 

BEQ'IJEI!D,!EN70 !i.o 218, DE 1946 

Solicita. informações de Poder 
Executi'vo sôbre as despesas reali
zadas pelo Gov~ com a. parti
cipação do país na guerra; e sô
bre demolição àe bases construi
dias no território ?UZCfonal peZo 
GOfJêrno norte-a.mericano. 

Requ.eirÕ QJle- a. mesa da Assembléi& 
Constituinte sollclte, do Poder Exe- . 
cutivo, as informações segu?ntes: 

:r - Quanto despendeu, especlfiea
damente, o govêmo br2.sileiro CGID.' a 
pa;rtlclpa.ção_ do pais na guerra de res
taUração democ:rMlea no mundo,. in-
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clusive os gastos com a mobiliza.ção? 
n - A demol,içáo das bases, cons

truídas no território naciODal pelo 
govêrno dos Estados Unidos, implica 
em ônus mpnetário para .D país, agra
vando destarte as despesas do go
"Vêrno brasileiro na .:;uerra de esma
gamento do na.zi,facismo? 

III l Qual 'o estado do eqttipamento . 
das bases já demolidas? Como se elas
fica seu grau de prestabilidade atual? 

Sala das Sessões, em 7 de junho de 
1946. - Café Fil'h.o ., 

INDICAÇÃO :N. 0 124 - DE 1946 , 

Sugere ao Pocter Executivo au
torizar as C<tixas de Aposentado
Tias e Pensões dos. Ferroviários. 
Marítimos e Em1Yf'egail0s emJ 
TranspOrte$ e Cargas, a conceiie
rem aos seus· asSOciadOs apOsenta
dorias em . igualdade de condições 
às cOnced' das aos juncionáios pú
blicos da União. 

A Assembléia Constituinte indica ao 
Exmo. Sr. Presidente da RepÚ!blica 
a conveniência urgente de autorizar 
a.s. Cài.xas de Aposentadorias e Pen
sões dos Ferroviários, dos Maritimos 

·e das Empregados em· Transportes e 
Cargas a concederem aposentadoria 
aos . seus :associados, calculando as 
vantagens da inatividade em igual
dade de. condições com as concedidas 
pelo Estatuto do FuncionáTio ..Público 
ao.S funcionários .ela União,. ou fazendo 
voltax a vigorM a legislação Elói Cha
ves, de 1923. 

Justificação 

Estou·- convencido de qúé um ·dos 
fa.tores predominantes no ambiente , 
de desânimo, de tristeza e até de 
revolta, reinantes no seio do ftm.cio
nalismo ferrO"liário de todo o Brasil, 
resUlta da iniquidade clamorosa da 
legislação das sUas caixas · de apo
sentad~rias ·e peosões. No que res
peita aos beneficios da aposentadoria, 
devidos aos- antigos servidores, àqueles 
que deram ao serviço os melhores auos. 
da existência, dispositivos in:éptos hu
milham e anulam quase as vantagens 
a que fariam jus os assocU!dos. A 

1dade de 68 anos. com efeito, já de 
si é illgra.ta e desumana, como li
ttúte para a permanênCia no s~rvi.ç!l 

rude e penoso. E mais choeante se 
torna quando atentamos para á natu
reza elo serviço, principalmente -da
quele exigido ao pessoal da tração. 
exposto a· tôdas as intempênes, na. 
chuva. e .ll.O calor da.s fornalhas, de dia. 
e de noite e- sem pouso certo. Essa.. 
gente' humilde é, na maioria, necru
ta.da em. baixa -idalde, aos doze e treze 
anos e, mal aprendendo a l~r, na& 
ferrovias se en~gam ao aprendiZado 
do C1ficio; ferroviário. Ingressando, 
assim, em idade tema, já aos 40 ou 
50 anos não passam de homens exaus
tos e eSgotados para o trabalho. Nêle 
.são, entretanto,- obrigados a conti-
nuar, estenuadcs, escondendo a estafa 
e as doenças, ·na longa e fatigante 
espera dos anos que asseguram a ina- . 
tivida.de. 

Da.í resulta que muitos necessitam 
de mais de 50 anos- de . serviço_ para. 
atingir a idade limite, à . qual- real
mente poucos_ conseguem chegar, vis-' 
to que a maioria sucumbe em pleno 
trabalho. 

M:a.s a exceção odiosa está justa
lllente no prêmio exíguo dessa espera. 
heróiéa.. A base de 70% do salário, 
para a inatividade, exprime .uma in-. 
justiça que clama aos céus ~-e depõe 
inapelàvelmeri.te contra os apregoa
dos zelos· e avanços da nossa legls.., 
lação trabalhista. Atente-se somente 
que os militares, · com vinte e cinco 
anos de serviço wpenas, já ficam em 
con<iições de passar pafa a reserva 
com mais de 80% de remuneração[ 
~ bem verdade que, antes dos 68 

anos, há. a aposenta-doria por inva
lidez, mas a essa todos se esquivam 
por todos os meios e com tOda. a ra
zão, pela vantagem ba.i.xfssim.a con
cedida. A inatividade é calculada pro
po:rcianaün:ente aos . anos · de serviço 
e estipulado· o sSJário na base málxirna 
de 70%. 
~ e...~o de cousas está ériando 

sérias ·dificuldades a<ÜTJinistra.tiv.as em 
tôdas as ferrovias .. Na~ de Via
ção P.araná-Santa Catarina existem, 
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por exemplo,' mais de 200 funcioná
rioS, em postos·. chave, os quais de 
há .muij.c poderiam estar aposenta
dos, como de justiça, mas evitam a ina
tivida{ie pelo prejuízo imenso que te
rão nos seus vencimentos. E. concor
rem, assiín, para o estacionamento da 
carreira aos demais e sem proporcio
nar, na maior parte das vêzes, o ren
dimento que a função exige. · · 

O pagamento dessas aposentadorias 
corre por canta das Caixas e estas 
alegam que. o cálculo de 70% cons
titui base atuarial, limite adiante do 
qual passaria.m as mesmas· Caixas a 
registrar· de!icits. Isso; . na realidade, 
não se d.eve verificar, visto que essas 
caixas dispõem de fundos vultosos (a 

-da R. V~ P. S. c. mais de 30 mi
lhões de cruzeiros) muitas vêzes apli
cando. mal as suas reservas. 

E é paradoxal também a. situaçã'l 
dei funcionalismo dessas Caixas, man
tidas com o· dinheiro dos ferrov!ârios. 
As tabelas ·de vencimentos são mrnto 
mais altas naquelas, o que é fácil o e 
verificar, a começar pelos serventes. 

. Acinútindo, ·para. argumentat', que 
haja . procedência quanto a.o limHe 
para a base atuarial, ainda. assim há. 
que apelar para o remédio pront;o; o 
Govêrno e o funcionalismo allllloCllta
rem as respectivas contribuições ma'i.S 
Um., dóis ,ou três por cento, pouco im
porta. .o imprescindível é que. na 
realidade, ·possa ..o funcionário contar e 
obter a sua aposentadoria tranqulla, a 
que tem todo o direito e não como 
estâ . acontecendo agora, quand.o '\S 

contribuições arrecadadas consumidas 
nos orçamentos administrativos das 
Caixas não chegam no final a. ser 
aproveitadas pelos contribpintes. . 

Essas mesma,q considerações :a.bE'..m 
perfeitamente aos marítimos e em
pregados nos Transportes e Ca rias. 

No contacto. diár!o com os f<:!rroviá..: 
rios, que frequentam aos milhares os 
serviços hospita.lares que dirijo. na. in
timidade que profisSão faCulta, com 
às se>.IS sofrimentos ê' a.S soas queixaS, 
no conhecimento · profunda das :neces
sidades dessa gÍ-ande classe é que se 
fu,udámenta o· conhecimento pleno da.. 

causa, que .se objetiva :nesta ind!ca
ção. 

Os aspectos socJ.alS profundos· .da 
questão estão a reclamar do. Q,_ovêrno 
a solução urgente e justa, que se su
ger-e no mais alto espírito de ::elabora
ção. 

Não parece oportuno profl1gn.r, ::na1s · 
ainda do que tem sido re1t.o aqui. o 
êrro d·a repressão pela violê?"Jci3. que 
se quer inaugurar contra. o comu:nis
mo. E' sempre tempo, to:i<tvia, de 
acenar com as medidas que uma. cam
·panha inteligente ditaria para neutra-
lizar o extremismo. ~ 

Reajustamento imediato, Sr. Pre
sidente da República, nas CaiXas de 
AposentadoriaS e Pensões e revisão 
urgente nos proventos doe inatividade 
dos trabalhadores humildes do nosso 
progresso ! ·-

• 
Sala das Sessões, S de junho de 1946. 

- Erasto Gaertner. ,.- ... 

O SR. PRESIDENTE - Está. fin
da a léitutJ~. do expediente . 

0>-SR . .ALF.R.EDO SA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

·o SR. ALFREDO SA <Pela ordem) 
- Sr. Presidente, em artigo pu
blicado no "COrreio da Manhã", um 
dos órgãos autorizados da iD:lprensa 
desta Capital, um de seus colaborado
res eSCTeveu o seguinte; que passo 
a ler: 

"É precisamente uma das mais 
:férteis a região do Brasil, ao norte 
do Rio.Doce, entre as cumiadas da. 
serra dos Aimorés e o curso · do 
São Ma.teus. Essa velha questão, 
que se &1TSSI;a. bá muitos anos, fO
ra resolvida em 1914, pelo laudo 
arbitraL que deu vários trechos 
-dêsse teTritórto a. Minas e con
servou· oy.trós sob a jurisdição .do 
Espmto Santo. Tendo coi!lo ad~ :... 
vogado Rui Barbosa, o Espírito 
Santo intentou ação rescisória .do 
laudo, lna.S o advogado de W:nas,. 

• 
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Francisco Mendes Pimentel, con
seguiu- protelar a ação que ficou 
pendente de decisão do Supremo 
TrL'bunal Federal, ~té 1937". 

O articulista foi mal informado e 
se equivocou duplamente: primeiro 
porque não houve protel3.ção no an
damento do feito; segundo, porque 
ô advogado de Minas, umas das su'
ntildades do fôro, -homem impoluto na 
vida pública e na vida privada, co
llh~endo perfeitamente e praticando 
a ética profissional, · Sr. Francisco 
Mendes Pimentel, jamais seria capaz 
de empregar p~esso de chicana, pro
telando o andamento de um feito 
(muito bem) , além do que era à par
te autora que competia dar anda-

. mento e não à que figurava coma 
ré nessa pendência. O motivo exato, 
real da paralisação da ação rescisó- . 
ria, movida pelo Espírito Santo para 
anular êsse laudo, foi, Srs., infeliz
mente o desaparecimento do emi~ 
nente patrono do Espírito-. Santo, 
Conselheiro Rui Barbosa. 

O caso é simples em se.s linhas 
gerais: um laudo foi proferido pelo 
tribunal arbitral, constituido de jui
zes da escolha das partes ·litigantes 
a respeito da matéria. !:sses juízes 

. foram o Ministro Canuto Saraiva, o 
Procurador Géral da República, Dou
tor Pires de Albuquerque e o ilustre 
advogado Prudente de Morais Fi~ 

lho. . 
o Espírito Santo, num legitimo di

reito seu, julgando-se prejudicado, 
não se· c_onformou com êsse -laudo e 
propôs ação rescisória do mesmo, pe
rante o Supremo Tribunal Federal, · 
tendo como patrono de sua causa o 
insigne Conselheiro .Rui Barbosa. 

Minas ·teve como advogado o emi
nente Dr. Francisco Mendes Pimen
tel. A c::.usa seguiu seu curso e, como 
é sabido, todos êstes feitos, princi
palmente nos tribunais superiores, 
arrastaram-se com grande morõsida
de. Foi o que aconteceu com o litígio 
judicial entre o Espfrlto Santo e Mi
nas Gerais. 
· Estando em andamento no Tribunal 

· Federal, sobreveio a R.Ewolução de 30, .. 

e, posteriormente, a Constituição de 
3"", que não mais permitiu ciiscUsSão 
judicial sôbre pendências· inter-esta-. 
duais. 

Devo dizer, de passagem, que res
peito e acato a atitude do Espírito 
Santo. Entendendo êste Estado achou 

. que o la~do era lesivo aos seus CÍ!reitos 
cOm êle não se conformou. · 

Pelo mesmo motivo o Estado de 
Minas Gerais não ·aceitou o laudo dos 
militares, a respeito da pendência. 
Alega que tal laudo não consulta seus 

· direitos e interêsses e, por isso, aguar
da solução que venha por têrmo ao 
litígio, e de maneira satisfatórur a am-
bas as partes. · 

Não· é mister que se f'a.ça atoarda 
em tôrno do assUn.to. me corre nor
malmente seus trâmites, afeto ao GO
vêrno Federal e espera-se que'; dentt:o 
de breve, haja solução definitiva, fa
zendo voltar a tranqllilidade àquela 
zona e ô bom entendimento entre os 
Estados litigantes. . . 

o objetivo principal, porém, de mi
nha vinda à tribuna é restabeleCer a 
vt:rdade quanto a determinado ~comen
tàtio, e em defesa do nome · iÍnpoluto 
do Dr. . Francisco Mendes Pimentel, 
professor, político, jornalista e mestre 
de Direito, uma das sumidades do 
!oro, uma das glórias da ciência jurf, 
cUca no Brasil e · orgulho de Minas 
Gerais. (Muito bem.> 

1l:sse ilustre jurista iniciou sua vida 
na política; muito cedo, porém, não 
se acomodou a seus processos e in
junções; abandonou-a, trocando-a pela 
cátedra, sendo. professor e diretor da 
Faculdade de Direito de Mirias Gerais, 
e, mais tarde, Reitor da Universida
de de Minas Gerais. Foi, ao seu tempo, 
o mais notável advogado de Minas, er
guendo bem alto a profissão que de-

.-•sempenhava, . tornanào:::a respeitada 
pela sua ética profissional, pela pu
reza de seus· processos e pelo· saber, 
Integridade e abs~luta correção .. com 
que ·sabia. defender as causa.<; entre
gues a seu patrocínio. 

o Sr • . Plmio Barreto -. Apoiado. 

- O SR. ALFREDO SA - Sinto-me à 
vontade, como antigo aluno, amigo e 
admirador de Francisco Mendes Pi-

'· 
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mente!, ao dizer que o joí:'IÍa.lista. que a . 
êle se referiu. ·não deve empregar 
conceitos da natur_eza dos que expen
deu, poiS não lhe seria licito ignorar 
quanto ~a sumidade da . nossa vida 
juridica :preza a · ética profissional - e 
a. reputação ilibada dé sua . vida pri
vada e pública, na qual tem altamente 
dignificado a profissão de advogado 
que ora exercita na Capital do ESta
do. 
. O sr·. Plínio Barreto - Subscrevo 
fn totum as palavras que V. Ex." pro-

. tere. a respeito dêsse grande brasilei
ro. (Muito bem..> 

O SR. ALFREDO SA -Agradeço 
o aparte de V.· Ex.", que vem justamen
te ao encontro dos conceitos que 
todos temos sôbre êsse grande nome. 

Sublinhando o comentário a que me 
referi, desejo . dizer ao articuliSta do 
Correio da Manhã que, -se procurar· 
fa.Zer meulor jufzo a respeito do Dr. 
Francisco Mendes Pimentel, reconhece
rã nêle um dos juristas mais eminen
tes, mais integres e ilustres que mi
litam no foro de nossa terra. 

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

-O SR. PRESIDENTE - Acha-se 
na casa s. 'Eminência o . Cardeal 
D. Carlos oa.rmelo da Mota Vas
concelos, que vem agr-adecer à As
sembléia as homenagens que lhe fo
ram tributadas por ocasião de sua 
inve-stidura ·no Car<tinalato. Nestas 
condições, cOnforme precedente já. 
adotado. suspendo a sessão · por 
quinze minutos, para dar oportuni
dade aos Senhores Representantes 
de cumprimentarem êsse Alrto Dig
.nitârio da Igreja. 

(S'ILSpeTU!e-se a sessão às 14 
'lu:JrtUJ e 15 minutos. 

R.e<Lõre-se a sessão às 14 hortUJ 
e 30 minutos.) 

O SR. P&ESiiDENÍJ:IE Está. 
l"eabena. a sessão. · 

o_ SR. C.AmtOS Pl!NTO- Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela. or-
dem. · · · 

O SR. PRJESIDENTE - Tem . a 
palavra o nobre Represent-ante. 

O . S'R. OA.RLOS PINTO 
ordem) - Sr. Presidente, 
·Representantes. 

(Pela 
Senhores 

.Ante-on<tem, no momento em . ·que 
assistia à sessão, fui convidado !)or 
um dos Srs. Deputados do Partiüo 
Comunista para vêr, num -·dos cor
redores desta Casa, as vitimas do 
esparu::amento pratica.do pela Policia 
no cü,a 31 de maio. 

Confesso que o estado daqueles 
homens me causou intligna.ção ... 

o Sr. Café Füho - A todos os 
·Representantes que tiveram opertu
nida.de de vê-los. O fato é simples
mente espa.n~o. 

O SR. OARJLOS. PINTO 
... confesso, Senhores Deputados . e 
Séna.dores, que o procedimento da 
Polícia passou, d-esde logo, a. não 
merecer meu a,poio. (Muito bem>. . 
A:tos · de violência como aquêle não 
merecem o acolhimento de homens 
civilizados.- <Muito bem.) 

Tive incontinenti· vontade de pedir 
a ua.la.vra para, da tribuna da As
sembléia, . - a maior tribuna da. 
Nação - · lavrar meu protesto ve
emente. Mas não o fiz, senhores; 
reservei-me para. ãepois de . obter 
maiores esclarecimentos .sôbre o ocor
rido. 

E' êste o motivo per que, hoje, 
estou ·aqui; quero deixar bem claro 
meu protesto contra aquêle aconte-
cimento. · 

Ainda com referência ao caso, Se
nhores Representantes, trago um re

, querimento, que_ é o seguinte: 
.;Requeiro da Mesa da Assem

bléia. providências no sentido de 
que a Comissão de Inquérito' de 
Pa.rlamentares tome conhecimen
to dos barbãros espancamento-s 
prasticaüos · pela polícia, ns. noite 
de 31 de maio, contra os operá

. :rios do Sindicato . de Carris Ur
banos, · fazendo com ·que sejam 
apuradas as responsabilidades 
dos criminosos por autoridades 
não sll5peitas". . 

(Muito bem.) 
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O Sr. ToZeão Pisa - Subscrevo o 
requeii.mento de V. Ex. e.. 

o Sr. Café Filho - Também eu 
o subscrevo. ' 

O· SR. O.ARLOS ·PINTO - Obri-. 
gado a VV. Excias., Senhores Re
presenta.n;tes, -se o inquérito fôr rea
lizado peias autoridades, que prati
caram tais espancamentos, pode-se 
c~Wer que · êle ·será feito, como se diz 
na gíria, "com açúcar", e já sabe- _ 
mos qual será o resultado. 

O Sr. Agrícola . de Barros - Per
trota-me V. Ex. a. um aparte. (As
sentimento do orador) • Examinando 
as vítimas dos espancamentos, no
tei que a preocupação máxima da 
policia, em. atingir aquêles homens 
nos olhos, no figado, nos rins e nos 
órgãos sexuais. Parece que o prin
cipal interêsse era inutilfza.r aquêles 
homeÍlS. 

o Sr. Café Filho · - Registre-se 
o depoimento de um médico que exa
.minvu os espancados. 

O Sr. Roberto Glasser Para 
corroborar essas . declamções, peço 
licença para Iêr o telegrama que 
acabo 4e recebei: 

"Senador Ro!.lerto Glasser 
· Assembléia constituin-te: - Cir
culo Católico Maritanista fiel 
princípios caridáde cristã protes- · 
ta enêrgicamente contra barba
ros espancamentos policiais pra
ticados em trabalhadores pacffi
cos, solicitando intervenção vos
sência. Cordiais sa.udações. Al
fredo Beviláqua". 

O Sr. Lino Machado - Parece ê.>s: 
o sentir geral da Assembléia. -

··- O Sr. José C(tndião - ltsses fal;os 
s~ eStão gene:N.llzando, creio, por todo 
o Brasil, pois tenho recebido vários 
telegramas do Piauí no mesmo sen
tido. -

O SR. CARLOS PINTO - sou 
daquêles que ·pensam que sõmenr.e 
dentro dos regimes democráticos pode 
um povo viver com felicidade e llb~r
dade. <Muito õem.) 

. Não sou portanto eomunãsta. e mui
to menos fascista.. 

o Sr. Barreto Pinto Nem nós; 
mas somos criaturas humanas. 

O SR. CARLOS PINTO- Vi, nest;a 
Casa, um .grupo de homens, que me 
deram, inicialmente, a impressão de 
c;iue haviam saído da última guerra 
na Europa, ou então lutando com on
ças àu panteras no Jardim ZoolÓgico. 

Estavam aquêles indivíduos, com 
:braços fraturados e coii>o completa~ 
mente seviciado. . 

óom.o homem do povo, não de.;e-
, jando mentir aos meus sentimento.:; 

de humanidade não posso deixar de 
levantaJ; o meu protesto contra ta.LS 
\i.olências. 

Comunistas, se é que aquêles espan
cados são, não se combatem com atl· 
tudes de extremo espancamento, com:> 
fizeram com aquêles operários. 

o Sr. To leão Pisa - &se é o ponto 
principaL ·· 

O SR. OARLOS PINTO Nós, 
que defendemos o regime democráti
co. não podemos aplaudir nem tam· 
pouco aceitar como ..Jl,tos democrá:t1 ~ 
eo.c::, espancamentos iguais aos . que 
l:!otivaram aquêles _ferimentos. (Mui-
to bem.) -

O Sr. Café Filha - Só. depois de 
presos é que foram espancados. 

O SR._CARLOS PINTO- Se aquê· 
les individuos são criminosos, prelll
da-os a policia· e :faça o processo de 
cada. um dêles. 

Espancá-los como fizeram, não sO
mente afronta o regime que defende~ 
mos, éomo também cria no nosso mete 
social um cl.inia . de desconfiança. e 
ódio contra os· poderes públicos. (Mui
to bem.) 

Protesto pois, em nome do meu 
mandato popular, contra a.quêles es~ 

pancamentos e quaesquer outros que 
·venham a ser praticados. 

O Sr. Café FilJw - E' pena que 
V • Ex. A náO possa falar. em nome !fu 
seu partido, que é responsá.vel por 
esSa. policia. 

O SR. CARLOS PINTO - Com 
·violências e pimeadas~ n1ilguém con
segue m.anter• . a ordem e o respeito 
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,Porque, espancamento é falta. . de res
peito e é desordem. (Muito bem; mui· 
to bem. ·Palmas.> 

O orador envia à Mesa. o. se· 
guinte: 

REQ"UERIMEN70 N.0 219, DE 1946 

Solicito seja a. CCYmissU.O ãe In
quéritos · de Parlamentares incunz;. - · 
biàa ãe . apurar as responsabili
dades dos jatos ocorridos com. 
operários do Sindicato de CarríS 
Urbano. 

Requeiro da Mesa da Assemblét>J., 
providências no sentido ·de que a Co
missão ãe Inquéritos de Parlamenta
res, tome conhecimento dos bárbaros 
espancamentos praticados pela. po.l1cla. 
na noite de 31 de ·maio, contra os · 
operários do Sindicato Ca'n"fs ·Urbanos 
fazenilo com que sejam apuradas as 
responsabilidades dos ·criminosos por · 
.autoridades não suspeitas. . .. 

Sala. das · Sessões, 7 dé jUnho . de 
1946. - Carlos Pinto Filho. 

O SR .. JOAO AMAZONAS - Br. 
Presidente, peço a palavra., pela. or
dem. 

O SR •. PRESIDENTE - Tem a 
. palavra o nobre Represeta.nte. 

/ O SR. JOAO AMAZONAS (pela 
orãem> - Sr. Presidente, nas ·pri- · 
meira.s sessões desta. Casa, subscrito 
pela. bancada ~o met :-...rtidÓ, fot 
end-ereçado um . requerimento, que 
m-ereceu s.provação unânime da As-, 
sembléia, ao Sr. Ministro da. Justiça., 
de · peilido de informações sM>re es-

. pa.ncamentos de operários que ~ ba.-
viam. efetuado em Santo André, na 
cidade de São Paulo. 

Ontem, decorridos quase três me
ses, chegou-me às mãos a. resposta 
a.o requerimento que ê uma. simples 
cópia. de oficio assinado pelo Secre-

, tário .da· Segurança. P'ilbl!cs. da Ca
pital Paulista., no q1lA1 ~ declara. que 
não hGuve abertura de inquérito para. 
apui-ar as responsa.bilida.des das vio
lências policiais porquê ta.is violências 
não OCQ1'1"el'a11ll- E diz Sua. Senhor.fa 

o Chefe de Polícia. do Sr. Macedo 
Soares, que a. poÍícia. realn:iente pren
deu tra.ba.lh!l.dores, .mas .que os tratou 
com . c&creç§.o e bra.ndura., a.Q.ueia 
mesma "bra.ndurs." com que o Sr. 
"Pereira. Lira tratou os operários nesta. 
· Capital e à qual· a.ca.ba. de referir-se 
o nobre Representaalte Sr. Carlos Pin
~o. E acrescenta Sua Senhoria c;iüe;com 
tôda. a "lealdade", tem a. honra de 
prestar ao sr. Wri1.stro da JuStiça. 
as informações pedidas. 

Não se compreende, Srs. Represen
ta.ntes, que o Sr. Ministro ~ da. Jus
tiça encamixlhe, sem maior exame, à 
Assembléia. ConstitUinte in:form.ações 
tão falsas e capciosas, e que S. Ex. a 
não tenha realmente tom.&do -provi- o# 

dêneias para mandar a'brir inqué
rito rigoraso, a fim de apurar as de
núncias que a,pres-enta:nos desta tri
buna. Quero, Sr. Presidente, em 
aditamento aos fatos que trowre a.o 
eoD.hecimento da Casa., n-aquela. oca.
sião, ler um trecho de noticia publi
cada na época, pelo "Diário da. Noi
te", cuja posição. é anti-comúnista.: 

_ "Tôda vez que os operários da.s 
fábricas de Matarazzo movimen
tam-se para defender seus justos 
interêsses, já. aparecem oo solda
dos da Fôrça. Policial, os homens 
da Ordem Pol!tiea e Social, os 
"tir.as", que 'espancam, a torto e 
a direito, os. tra~dores, ri:la.n
da.ndo muitos deles para. a.s mãos 
de Gra.nde Mauro, a. fim de se-

. rem, nos sórdidos ·porões do Dec 
pa.rtamento de Investigações e da 
O. P. S., tortmados. Ass.iin a.inda. 
a.conteceu hoje. Os operáJ;ios. da 
fábrica. "Ma.r:iângela"' em nwne
ro de 2.800, que há. três dias es-

-tão · em greve, encontravam-se 
hoje pacificamente concentrados 
defronte àquele · estabelecimento 
fabril do, Sr. Fiancisco :Ma.tarazzo, 
qua.ndo vieram. os homens da 
O. P. S., chefia.do.s pelo delega.do 
Leopoldo Mendes dá costa., já. tio 
conhecido do povo pelas suas ":fa.
çsnibas". ·E os operários come-

. ça.ram a ~ espa.neados e ms.l
tris.tadoa pelos· policim3. •• 
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·Tenho m.a.fs em Dlãos um ofício do 
Presidente do Sinüica.to dos Traba
lhadores na. Indústria ·de Produtos 
Quún.icos, contendo uma. . rela.çã.o de 
oito 'operários, nommalmente citados 
e que foram brutalmente a.grectidoo e 
espancados pela policia. do Sr. Oli
veira Sobrinho. 

E quero, ainda, · contraditando as 
fnfoi:mações falsas, como já clisse, do 
Secretário da Segurança. Pública de S. 
Paulo, narrar os f.a.tc r que hoje ocorrem 
naquele Estado e para os quais chamo 
a atenção da Casa. · 

. Recebemos um telegrama de Bauru, 
nos seguintes têrmos: · 

"Venho protestar perante essa 
Assembléia '!Ontra "rbitrarieda.des 
do Delegado Regional de Botucâtu, 

que mantém presos há cinco dias 
incomunieáveis 34 ferroviários da. 
Sorocabana sem per'llitir lhes en
VIem qualquer alimento suas fa
milia.s .ou amigos que os querem 
levar. - Mário Delegado." 

A Policia de Botucatu, há -:;- dias 
mantém 34 ferroviários sem a!iment~ 
de qualquer natureza, presos na mais 
dura incomunicabilidade. 

· .Te~o, ainda, outro telegrama, de 
R1be1rao Preto. assinado por dezenas 
de pessoas, nos seguintes têrmos: 

"Os subscritores do presente. vem · 
por seu intexmédio denunciar na-

. ção e protestar, veementemente 
contra atos arbitrários métodQS fas
cistas policia Ribeirão Preto vio-

'· lando domicilio altas horas noite, 
p;rendendo pr~tigioso lider operá
no e dirigente comunista." -

CQmo vêem, Srs. Constituintes, as 
- arbitrariedades da pQlicia pãulista se 
repe~em criminosamente, e quando esta 
Casa solicita informações à respeito e 
exige, como é de lei, a abertúra de ri
goroso inquérito, para se apurarem as 
responsabilidades pelas violências· re
feridas, a resposta que recebe é daqué
Ia.s que. não podiam ser subScritos por 
pessoas com a noção exata. da.. respon
sabilidade e autoridade que exercem• 

Teremós, portanto, desta tribuna, 
respondendo à in:formáçã.o do secre
tário da Segur!Jllça. Pública. de. São 

Paulo, de solidtar· mais uma vez ao 
Sr. Ministro ·da Justiça que .mande 
proc~der, como de direito, a rigoroso 

. inquérito, fazendo_ ouvir as pessoas aqui 
citadas e mais as constantes dos te
legramas inclusos, para apurar devida
mente os . responsáveis pelos· crimes 
que vêm senuo cometidos contra o 
povo de São Paulo, contra os traba
lhadores, em flagrante desrespeito 
ao regime democrático em que se fun
dam nossas instituições: bem assim, 
e sobretudo, a esta- Assembléia, que 
havia formulado o pedido de abertura 
der inquérito a que me refiro . 

·Era o que tinha a dizer: <Muito 
bem; muito bem. Palmas àa bancada 
comunista.) 

O SR. CAF:I!.: FILHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

. O SR. CAPÉ PILHO (Pela o~em) 
-sr. Presidente, em sessão an
terior encaminhei a V. Ex." requeri
mento de informações ao Govêrno 
sôbre as condições em que fôrà feita 
a concessão à Hanna Ex.ploration Com
pany, para exploração de minério de 
ferro no Territ;9rio do Amapá. 

Publicado o requerimento, o Diretor 
do Escritório do Govêrno do Amapá. 
no Distrito Federal comunicou-se co
migo, e prontüicou-se a me fornecer 
as infoxmações de que precisasse. pà.ra. 
estudo do assunto. Lá estive, e recebi 
cópia do cóntrato realizado entre o 
Território do Amapá e aquela compa
nhia, como, também, um mapa daque
la região, em q")le está indicado o locai 
das minas de ferro obJeto da conces
são. 

Pelo mapa e pelo texto do contrato. 
v_erifica-se . que_ a Companhia tem a 
faculdade de construir a estrada de 
ferro numa ou noutra direção, espe
cificanao-se, porém, que a construção 
é . o pôrto sérão rea!izadas ·no rio Ama
zonas. A concessão, tanto da estrada 
de ferro, como-: do pôrto, é dada pelo 

_ peri~o de c~üents. anos. 
.. Camo ~nho apenas de poucos 
minutos 'p~l:l. esta. camUDicação, Dão 
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me é possível, nesta. oportunidade, para. os Estados; outra, tudo ll8.t'& a 
aprecia.r as condições do contrato. União. 

Pedindo a palavra, desejo apenas, Na Comissão de Constituição houve 
seguro da importância do assunto~ um grupo que se bateu pelos munici
ou melhor, da gravidade da matéria. pios enquanto outro pugnou pela 
ante o interêsse nacional, declarar União. O fato, porém é que para a 
que, sem desistir do requerimento de vida harmônica. da federação, cum-
inform,;ça-es, onde faço outras indaga- pre haver uma. União forte sob o as-

.. pect,o financeiro, em que não se debi-
ções, ponho a cópis. do contrato,· que li tem os Estados e em que os muni
me foi fornecida nó escritório do cipios disponham de recursos capazes 
Amapá.; . à disposição dos colegas da para atender aos encargos que lhes; 
Assembléia Constituinte que· quiserem são outorgados . pela própria Cons-
conhecer os têrmos em que o Terri· tituição. (Muito bem)· 
tório do Amapá fêz a concessão a uma Uma Constituição deve ser a sfu-
companhia americana. tese das aspirações de um povo. E 

A exploração de nossas reservas mi- estas aspirações, dentro do âmbito do 
- nerais p·or companhia estrangeira foi sistema de .relativismo politico, que é 

· a democracia, podem ser traduzidas 
.motivo de grandes discursos, de tenaz pelo desejo coletivo de paz, progresso, 
campanha de colegas do Parlamento justiça e liberdade. A nossa. .tutura 
dissolvido em 10 de Novembro. Entre carta constitucional, suprema. !lorma 

. êles,. destaco as figuras _dos nobres regulacJ.ora das atividades politicas, ju. 
Deputados Srs. Artur Bernardes e lidicas, econômicas e sociais dos bra
Fernandês Távora, ambos presentes. sileiros não deverá· ser simples obra 

de· compilação. Antes deve mergulhar 
Até que o ·aovêrno mande a. pala- as suas raizes no âmago da realidade 

vra. oficial à Assembléia Constituinte, nacional. Por mais ·que nos aprofun
qualquer colega interessado no assun- .. demos no estudo da doutrina consti
to, que considero de mágna relevânc.a tucional; por mais que examinemos. 
nacional,. pode dispor, repito, para ·os textos das constituições do velho 

e novo mundo inclusive a da União 
exame dos referidos documentos. das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
(Muito bem; muito -bem.) ma,jg e mais se arraiga em nosso es-

pírito a convicção de que a Consti-
0 SR. PRESIDENTE- Tem a pa- tuição ·do Brasil, obedecendo embora 

lavra o Sr. Leite Neto, primeiro ora- aos princípios ·universahaente a~itos 
der inscrito· do direito público interno e interna-

O SR. LEITE NETO.- Senhor cional, deve te:c um cunho nltidamen
PreSidente, Srs. Constituintes, espero te característico da inteligência cria
que a falta de autoridade do orador dc>:ra. dos constituintes brasileiros de 
<não apoiados) seja fartamente coo.- lSi.i. (Muito bem) • Devemos colabo
pensada pela magnitude d,o assunto rar, no sentido de votarmos uma cons
de que vai tratar. . ·. . · tituição que, sem abjjbrar as conqUis. 

tais do passado, represente um instru-
Presto minhas calorosas homena- mento útil aos brasileiros, na luta 

gens à ilustre Comissão de Constitui- insana contra as desigualdades socia1so 
ção, que ·elaborou projeto no qual se e contra à. miséria que in.felicita gran
tra.duz notável esfôrço no sentido de de parte do nosso povo. . 
dotar o pais de bõa · carta Magna. 

Srs. Constituintes: quero, neste 
· ·Suponho, entretanto, que se nãO fOr momento,. apresentar à vossa aprecia-

-convenientemente emendado na esfe- ção um problema que considero de 
ra da discriminação de re-ndas, tere- magna importância para o futuro das 
mos desferido contra vários Estjldos, finanças eeonomia e organização social 
especialmente os menores, golpe que do Brasil. Quero referir-me à organi-

. poderá resultar em graves conseqüên- zaçao de . um bom sistema tributárib 
cias Par.l}o .a vida financeira das pe-:- a ser adotado pela nossa. futura conso. 
quenas unidades :federativas. · <Muito tituição. Durante muito tempo os fi-
bem)· nancistas encaravam o im:põsto ape-

Dividiram-se os Constituintes . de nas pelo seu aspecto fiscal e como: · 
· 189l: em duas eorrentes no tocante à meio destil:lad() à obtenção de .recursos matéria. financeira.: uma. queria. tudo _para atender às despeSas do Estado. . . - .-
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Hoje o lmpôsto pode ser poderriso 
intrumento ·que a Democracia . utt
liza. na luta. contra as injustiças so
ciais. Os impostos, notadamente os 
diretos e progressivos, são meios efi
cientes de que o Est;:tdo dispõe para 
manter a harmonia e equilibrio da so
ciedade. Sômente o impôsto progres
sivo- poderá servir de base para uma 
tributação _ equidosa com igualdade de 
sacrifício para todos os brasileiros. Já 
passou a época em que o pagam~nto 
de impostqs era privativo das mass.âs 
populares dêles se eximindo a nobresa. 
e o clero ... Hoje todos têm que con
tribuir para o erário público, não pro
porcionalmente aos seus rendime~tos 
mas progressivamente, lançado o im
pOsto com critério científico de ma-
neira a não perturbar o fenômeno da. 
produ~ que é a base do bem estar 
e do progresso econômico E} social. O 
poder público antes de lançar um im
põsto tem o dever precípuo d.e estu
dar e perquirir os fenômenos de per
cussão, repercussão e incidência por êle 
provocados. Infelizmente esta não tem 
sido a orientação seguida pela legis
lação tributária brasileira, quase sem- · 
pre preocupada sômente com a produ- _ 
tividade imediata do impôsto, ·o que 
vale dizer, preocupada sômente com o 
aspecto fiscal. 

Mas de todos os erros e def1ciên- · 
cias que podemos apontar em nossa. 
legislação tributária, talvez, o de mais · 
grave· re];)ercussão sôbre as nossas fi
nanças e· economia, seja. a má distri
buição da competência tributária da 
União dos Estados e dos Municípios. 
Sei que o assunto já foi aqui deba-. 
tido pelo ilustre deputado Horáçio · 
Lafer, contudo, suponho. que há as-

. pectos importantes, que por falta de 
tempo não foram suficientemente es
tudados. 

Antes· de fiXarmos a orientação que 
deve seguir a futura co:tstituição do 
pais, em matéria de discriminação de 

. rendas, urge que tenhamos urila visão 
· panorâmica do sistema tributário bra
_sileiro, a fim de que po~os a«) ~e
no.s de relance fixar-lhes . os errós e 
acertos. El>tou certo de que a expe
riência cOllStituclonal brasileira nos 

'oferecerá llm campo 'mais fértil do 
que o estudo éompara.tf.vo dos regimeS--

tributários e5tra.ngeiros, o que· não im--
pede, contudo,- que . os vejamos por 
maior, a fim de que, com as lições 
da experiência. e da ciência. fina.n
·ceira, possamos com probabilidade de 
acerto, formular as regras que dev:en:t 
ser adotadas pelo diploma constitu
cional que estamos elaborando. 

. 
SISTEMA TliiB'l1'ÚRIO DO J!RAgn. 

COLÔNiA 

. o Fora! de 1587 parece ter sido o 
ponto de partida dá. legislação tribu
tária brasileira. Durante o período 
colonial a anarquia fiscal ,foi com
ple~ .. 

· "O real erário nunca soube o 
que arrecadou nem o que dispen
deu · e o que ainda mais mara.
vllb.á., nenhuma junta da fazenda. . 
se achava habilitada. para .dar um· 
balanço regular, de suas limitadas 
transações de receber e pagar". 
(0. BAnBTA DE OLIVEIRA~ • 

Durante cêrca de trezentc?s anos 
Portugal influenciado pela dt!utrina. 
econômica da época. - o mercanti-

. lismo -, adotou uma ,politica de opres
são visando extorquir o mais possivel 
a colônia para acumular ouro. Várias 
medidas foram tomadas pelo goyêr-

. no português visando estorvar· a.~
cha. evolutiva da economia bra.sileu-a. 

Os impostos eram comuns ou ex
traordinários. Os primeiros eram os 

c dizimes e os quintos de ouro; e os 
extraordiná.rios .as derramas e as ~in
ta.s. 

A carta Régia de 28 de Janeiro de 
1808, abrindo os portos brasileiros ao 
comércio do mundo foi o a.conteC;i
mento de maior importância. Valem 
especial menção os seguintes atos ré-· 
gios: carta régia de 1641, e 1662, ~
vará de 1797, alvará de 12 de;outubro 
de 1808 e alvará. de 1818. Em resumo 
dtÚ-ante o periodo monárquico da re:. 
gência de. D. João VI -já sobem a. 
grande número . os imPostos - assi
nalam:.se 95 · rubricas. <P. ·HuGoN). 

Durante êste período de· caos finan
ceiro, sem limitação· de competêncf& · 
tributá.rla. entre a.-Côrte, · as· Provfn
cias e os MtmiCfplos impostos idênti
cos eram ~brados por estas três en-
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tldades de direito público. Foi êste o 
-legado de _desordem tributária agra
n.do ainda. pela. responsabilidade de 
empréstimos externos contra.idos para. 
custeio da. guerra da independência., 
inclusive o que Portugal contraiu com 
a Inglaterra para nos combater, que 
recebemos da. Met..""Õpole ao ingressar
mos na sociedade- internacional d<is 
Jl;$ados como pais dotado de sobe
rania. 

Infelizmente, a Constituição de 
25 de Março de 1824, que não foi obra 
do legislativo, nenhuma . providêincia. 
adotou para pôr têrmo à desordem fi
na.;tceira, definindo a competência tri
butâria do Império, das ProviD.cia.s e 

··.dos Municípios. E nesta situação de
ploráVel o Brasil continuou até que lo"' 
graram ser ouvidos os gritos de de- · 
sespêro de. algumas províncias, sendo 
·então baixa.tlo o Ato adicional de 12 
de Agõsto de 1834, que dispunha: 

' 
Art. 10.' Compete às mesmas 

assembléias legislar: 

V - Sôl::ire a fixação das· des
pesas municipais_ e provinciais e 
os impostos para· elas necessários, 
contanto ·que êstes não prejudi
quem às imposições gerais do Es
tado.· As Câmaras poderão propôr 
os meios· de ocorrer às despesas 
dos seus municípios. 

Art. 12. "As Assembléias PrO
vinciais não poderão legislar sõbre 
impostos de importação nem sõ
bre objetos nãp compreendidos 
nos· dois precedentes artigos". 

Houve um progressq considerável 
na. competência tributária das pro
víncias se compararmos êstes textos 
com os artigos 36-1.0 e 83-4.0 da Cons
tituição de 1824. A questão da discri-

. mina'Çáo de renda.S foi menior escla
recida. -pelas leis Ii.0 38 de 3 . de Outu
bro de 1834 e 99 de 31 de Outubro· 
de 1835. Ma.s a verdade é que o pro
blema não ficou resolvido com acêrto. 
Continuaram a ser cobrados impOstos 
inconstitucionais e a sitila.ção das pro
víncias tomou-se cada vez mais· pre
cá.iia, . o que foi com acêrto descrito 
pelo· grande TAVARES BASl:OS quando 

. assim se exprimiu: 

"Esbôço de obra não acabada., 
que valem as nossas instituições 
provinciais a. bem da. liberdade 
política, o que podem para o fi>-. 
mento do progresso?" 

Nesta fase tumultuária., a unidade 
periclitou e o progresso do Brasil mui
to sofreu, em conseqüência dos mal
sinados impostos inter-provinciais, 
germe maldito dos impostos inter
estaduais e inter-municipais que per
duram até nossos dias. . 

Enfim, surge a República. de 1889 e, 
coni ela, a Constituição de .1891, tra
çada pelas mãos. de mestres tais como 
Rui Barbosa, . João Barbalho,· Amaro 
Cavalcanti e tantos outros. Vejamos. 
como a referida. Constituição dividiu 
as esferas de competência tributâria 
entre-a União, os Estados e os Muni
cípios. 

A Constituição de 1891 fixando o 
domínio fiscal da União e dos Estados 
dispõe: 

"Art. 7. 0 - E' da. competência 
exclusiva da União decretar: Im
postos sõbre a importação de pro
cedência estrangeira.; 

2.0 - Direitos d-e entrada, saída 
e estada de naVios, sendo liv:-e o 
comércià de cabotagem de mt:r- . 
cador:.as nacionais, bem como as 
estrangeiras que já tenham pago 
o impõsto de importação; 

3.0 - Taxas de sêlo salvo. a res
trição do art~ 9.0 , § 1.0 , n." 1; 

Taxas dos Correios e Telégrafos 
'federais. . . 

§ 1.0 - Também compete pri-
vativamente à UniS.o: · 

l - A instituição · de. bancos · 
emissores. 

. 2 - A criação -e ma.Tlutençãc de 
alfândeg2,s. ·. .. · . 

§ 2.0 - Os impostos decretados 
pela.· União devem ser uru!ormt:s 
para. tõdas as Rendas. 

Art. 9. 0 - E' da competência 
exclusiva dos Esta.dós decretar im
postos: -

1 - Sõbre a exportação de. mer
cadoiias de sua própria produção; 

2 - Sõbre imóveis rurats e w:
banos; ' 

, 



3 - Sôpre· transmissão ·de p:ro..:
priedade; 

4 ..:.. Sôbre indústrias e profis
sões. 

§ 1.o - Também compete, exclu
sivamente, aos Estados decretar: 

1 - Taxas de sêlo quanto aos 
atos emanados de seus respectivos 
governos e negócios de sua eco.uo-
....;,;o. / 
~. . 

2 - Contribuições concen.entes 
aos s-éus telégrafos e correios.-

§ 2.0 - E' !senta de impostos no 
Estado por · ond·~ se exportar a 
produção dos outros Estados. 

§ a.o - Só é licito a um Estado 
trtbutar a importação de merca;.. 
dorias estrangeiras quando '!esti
nadas ao consumo no seu terriro
rio, revertendo, porém, v pro.:1uto 
do impõsto para o, Tesouro Fe
-deraL 

§ 4.0 - Fica salvo aos Estados 
o direito de estabelecer-em !l.Uhas 
telegráficas entre os diversos p.-.n
tos de seu território e entre ésves 
e os d·e -outros Estados, que se oão 
acharem -serv:dos por tinhas -fe
derais, podendo a União de.sapro
priá-las quando fõr ae interesse 
geral. 

I 

o art. 10. proibe-J-OS Estados mou
tar bens e rendas . feder.ais. o o :>ervi· 
ços ,a cargo da União e r-eciprocamente 

O art. 11 veda . aos Estados. ~umo 
à União cnar impostos :ie ,;rãn..ito 
-pelo território de um Estado v".l na 
passagem de w:n. para outro. soor·:: 
produtos de outros Estados da &pú
blica. ou estrangeiros. e bem ass:.m 
sôbre os veículos de terra -e· s.gua que 
os transportarem. O artigo 12 esta-

o belece a ·competência cumulativa da 
União· e dos Estados. Duas corren;;es 
se formaram na constituinte de J.891: 
uma que tudo pretendia para os Es
tados tratando a União como · v-erda
deira inimiga, confundindo·. a no~<lo 

d-e soberania com a de autonoiiUa. 01.1- · 
tr& ma!s reduzida que advogave. com 
ardor os interêsses da União". 

. --
. . 

O SR. PRESIDENTE .:_ Advtrto ao 
nobre orador que está. finda a hora do 
expediente. - -

O SR. LEITE NETO - Sr. Pre
sidente, desde que não posso teitJ1foar 
meu discurso, peço a V. Ex.a manter 
minha inscrição para. o· expediente da 
próxima sessão. (Muito bem; mut
tó bem. Palmas.) 

·O SR. P.RESIDENTE ._ Está. finda 
a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 16'7 Senhores Re
presentantes: 

Partidci Social DemocTático 

Acre: 

Castelo Branco. 
Amazonas: 

Alvaro Maia.. 
Valdemar PedrÕsa. 

Pará.~. 

Magalhães Barata. 
Duarte de Oliveira.. 

· Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
Moura-Carvall1o. 

_Maranhão: 
Clod-omir Cardoso. 
Odilon Soares_. 
Afonso Matos.-

Pia ui: 

RenaUlt Leite. 

Ceará: 
Frota Gentil. 

Rio Grande do Norte: 
Dioclécio' Duarte. -
José Varela. 

Para.iba: 
Sa.muel Duarte. 
José JofilL 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Etelv.ino Lins. 



Jarbas Maranhão •. 
Oscar carneiro. 
OsValdo Lima. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: · 

Góes Monteiro. 
. Silvestre Péricles. 

. Sergipe: 

Gra.co Cardoso. 
. Bahia: 
""·~-· 

Pinto . Aleixo. 
Lauro de Freitas, 
Aloísio de Castro . 

. Regis -Pa<:he<:o. 
Negreir-os Falcão. 
Euná"pio de Queiroz. 
Fróes ·.da Mota. · 

Espirito Santo: 

Atillo Vivaqua. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales. 
Vieka de Rezende. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 
' Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. . 
Al!fredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Edúardo Duvivi~. 
Getúlio Moura. 
Heitor Colloet. 
Acúrcio TOrres. 
Brigido Tinoco. 
Miguel CQuto. 

:V.d.nas Gerais: . ·. 
Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 

. .-· João Henrique. 

.. 

Augusto V1egas·. 
Gustavo Capanema.. 
Celso Machado. 
Ollnto Fonseca. 
Lalr Tostes . 

São Paulo: 

Ma,.rtiD.s FilhO. 
Horácio Lafer. 
Lopes Ferraz. 

•• 

' -
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• 
Ataliba Nogueira. 
Sampaio Vidal. 
Alves Palma. .. 
Honorio Monteiro. 

Goiás: 

Diogenes Magalhães . 
Caiado Godól. 
Galeno Paranhos .. 

Mato Grosso. 
Ponce de Arruda. 
Argemiro Fialho. 
~iniano Araújo. 

Parana.: 

Fernando Flores. 
Aramis Ataide. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 

Roberto Grossembacher. 
Rogé~io Vieira·. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Doi-neles. 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa. 
Brochadó da Rocha. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Antero Leivas. 
Sousa Costa. 
Bittencourt Azambuja . 
Glicério Alves. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara..· 
Herofilo Azambuja. 
Baiard Lima. 

. 

/ 

União Democrática Nacional 

Para.: 

Agostinho Monteiro. 

Maranhão: 

Alarico Pache<:o • 

Pia ui: 
Esmaragdo de Freits.:s.· 
José Candido. 
AntOnio C.orrel.a. -
Adelmar Rochll.. · 

Ceará: 

Plfnio Pompeu. 
Benl carvalho. 



Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Ara.rtpe. 
Edgar de· Ari-u(la. 

. Rio Grande do. Norte: 
\ 

Ferreira de Sousa. 
José Augusto. · 

Paraíba: 

Vergniaud Vanderlei. 
João úrsulo. 
Osmar AqUlno. 

Pernambuco: 

Alde Sampaio. 
João Cleofas. 

Alagoas: 

P1reitas Cavá.Icant1. 
Ivrário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Valter Franco. 
Leandro Maciel. 

-
Bahia: 

Aloísio de Carvalho •. 
Juraci Magalhães. 
otávio Mangabeira. 
Luiz Viana. 
Clemente Marianl. 

·Dantas Júnior. 
Rafael Cincurâ. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 

Distrito· Fe'deral: 

Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 

Roiii.ão Júnior. 
José Leomil. 

Minas Gerais: 

José Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
LicU...-go Leite •. 

.São Paulo: 

Toledo Piza.. 

'o 

Goiás: 

Domingos Velasco; 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 

., Dolor de Andrade . 
·Agrícola de Barros. 

o Santa Catarina: 
Tavares d'A.inaral. 

-Rio Grande do Sul: 

Osório ~uti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Benjalllin Fa;rah. 
Vargas Neto. . . 
Gurgel do Ama,ral. 
Segadas Viana. 
Benicio Pontenele. 
Barreto Pinto. 

-
_São Paulo: 

Romeu Flori.· 
Berto Condé. o 

Eusébio Rocha. 

Paraná: . 

Melo Braga. 

~ Grande do SUl: 
0

-

.artur Pischer. . 

Partido Comunista do Brasil 

..... Pernambuco: 

Gregório Beze~a. 
Agostinho Oliveira. 

Distrito Federal:· 

Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Mauricio Grabois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 

Claudino s~va.. 

São Paulo: 

José Crispim. 
Jorge Amado. 

ruo Grande do Sul: 
' Trifino Corrêa.. 
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Partido Republicano 

Pernambuco: 

Sousa_Leão. 

Sergipe: 

Durval Cruz. 

~s · Geral!l: 
Jaci Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Be.rnardes Filho. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

Deodoro Mendonça. 

Bahia: 
./ 

Teódulo Albuquerque. 
·. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

• Partido Republicano Progressista 

São Paulo: 

Campos Verga~. 

O SR. BARRETO' PINTO - Se
nhor .Presidente, peço a palavra, pe-
la ordem~ ' · · 

O SR. P;RESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O . SR .. B~ETO PINTO (Pela 
ordem>. - Sr. Presidente pedi a pa
lavra para enviar a V. Ex. a emenda 
que ac!Lbo de redigir, coerente com 
ponto de viSta. que sustentei nesta 
Casa.; a favor da autonomia. do Dis- · 
trito Federal. 

Essa emenda, de minha exclusiva 
responsabilidade ;estabelece o· ~egui,n
te: 

"0 atual Distrito .Federal serã 
administrado por um Prefeito, ca
bendQ as funções legislativas a 
uma Câmara: Municipal. ambos 
elei~ por sufrágio direto". . 

Para justificar a emenda, que con
UJ, com o apoio óa maioria. desta,. ca
sa, recordo que já era preceito cansa-

, 

·grado na Constituição de 1934. Para 
ratificá-la, invoco a palavra do . Se
nhor -General Eurico Dutra, Presi
dente da República. S. Ex.&, em me:. 

·moràvel comício realizado no dia 2'l 
de ~ovembro do ano passado, no Lar
go da Carioca, declarou ao povo des

-ta Capital que poderia contar com 
seu apoio, se eleito, - como de fato 
se verificou - e que se bateria. para 
que ao Distrito Federal fõsse dado 
escolher· seu govêrno e, conseqüente
mente, ter suá Câ.ma.ra Mumcipal. 

Ào.· concluir, Sr .. Presidente, ·nãO 
quero rememorar fatos aqui ocorridos, 
como o. haver o nobre Uder da maio
ria, Sr. Senador Nereu Ramos, meu 
alnigo e ilustre Representante de San.;. 
ta Catarina, feito constar que- o P. 
.S. D. era contrário a essa inic!.a.tlva.. 
Fu1 ao Sr. General Eurico Dutra, e 
trouxe, nessa ocasião, ao conhecimen
to da Casa. ·o que se passou . entre 
S. Ex.a e a minha pessoa: o Senhor 
Presidente da República · confirmava 
.seu discurso proferido naquela época. 

Diante dQ que acabo de dizer, faço 
um apêlo ao poderoso Partido Social 
Democráti~o. · para- que apoie minha 
emenda, não obstante um vespertino 
de hoje publlcar declaração do Se
nhor. General Pinto Aleixo, honradq e 
digno Senador 'pela Babia, de que êsse 

. Partido desaparecerá dentro de 48 ho
ras, o que, sou !evado a crer, é noti
cia infundada. 

Não acredito que deixe de contar 
com a coeSão dêsse Partido, e estou 
cônscio de que minha. emenda vai ser 
aprovada, de acõrdo, aliás, com ·o·pon
to de vista sustentado pelo atual Che
fe do. Govêmo, o ilustre .e honrado 
General Eurico Dutra. 
· Era o que tinha a dizer. - (Muito 
bem; muito bem.) · 

O orador envia à Mesa a emen
da n. : 215 ao riroieto da Comti
trdçáo. 

O SR.· PRESIDENTE - Tem a pa.- _ 
·lavra o Senhor Lauro Lopes.. . 

O SR: LAURO LOPES - (lê o sz-~ 
guinte diScu.TSO:) - .Sellhc:r Presi
dente, Senhores Representantes: 

--
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Dentro da meia hora que me cQnce
de o art. 27 do Regilllento In~<erno, 
desejo fúndamenta.r três das emendas 
ao Projeto ·Constitucional em discu;;.:.. 
São. 

As duas primeiras, de .minha inicia
tiv~, são as que dispõem sôbre a va
lidade dos diplomas de profe:::sôres 

\ normalliStas expedidos pelas escolas de 
professôres do Estados, e sôbre 1:, am
pla. garantia que entendo de7em ser 
ass~_!l1lradas ao Ministério Público da 
Umao e dos Estados, pois que não 

. compreendo· independência ·e garantia 
de iustiça sem qu.e os t:uncio1:!..'á;rios 
a quem a lei entrega a missão de prO.: 
movê-la, estejam resguardados para. 
que possam exercitar sua alta e di
fícil misSão. 

A terceira, silbscrità pela· unanimi
dade da representação paranaense 
nesta ASsembléia, com o honroso e 
confortaqor apôio de grande número 
de Senb.ores Representantes, consubs
tancia alta e legítima aspiração de 
justiça --do meu Estado, qual .;;cj~ a· 
extinção do Território do Igua.çú, com 
a imediata- reversão das âreas que o 
integram aos Estados de onde pro7i.e
rs.m: Paranâ e Santa CaLarina. 

Quanto à primeira, ati.Lente ao j;lro
fessm:ado -pnmã...-io ó.o ~ra;;ll, es';;a
belece o Projeto, no sau Capitulo "Dos 
Direitos Sociais", que a c.ducação é 
direito de todos. E> que o ensino e li
vre à iniciativa pa.rticuiar, respeita
das as leis que o regulam. 

Infelizmente, . as estatísticas reve
lam que, mâu grado os esforcr;s clis
J;>endidos nos últimos tempos ·'Para a 
difusão do ensino primário, a percen
tagem de analfa.betes . no Brasil é 
ainda, alguma coisa que nos envergo~ 
nha e entristece. 

Se é ~erdade que, em alguns Est::.:
dos as cifras de alfabeti.Z:tç9,.:> jã atin
gem a índices reveladores de ·-esfôr
~o patriótico para supriiXlir essa nódoa 
nacional, como no Pa:ranl'L, por exem
plo, onde a propoição das pessoas que 
sabem ler e escrever, sõbre 100, as
cende a 48,6, nos rr.unici:pi.>s do inte
rior e a 84,4 no Munidpio da.· Capital 
há Estados onde, desgraçadamente, os 
alfabetizados não u•.trspassa:n de 22, 
como . no Piaui e Alagõas, para cada 
grupo.de 100. · .. . 

· E a'Pesar do t.or:nentoso .. problema.· 
estar a exigir remédios drásticos, e de 
ba.ver necessidade i:ladiàvel de e..o::pa
lhar professõres primã..t"los por todo 
:Brasil, o_ professôr no.:tnalista. titula-

do por um Estadó. não tem o seu di
ploma reconhecido nos demais. 

_Comumente, no intelior . do Pais,· 
sao contra-ta-dos pro!essõt·es provisórios 
recaind<? a escolha., quase sempre obe- -
decendo ao critéri:> das c:>-:lveniên:~ias 
-politicas, em pessoas {!Ue, na maioria 
dos casos, não reune:n os c:mbeclmen
tos necessários· ao ensino que devem 
ministrar. Enquanto·"lSso, nega-se va
lidade aos diplomas daquêle;;; que se 
especializaram no difícil mister de en
sinar; só porque ~X!)eJido fera da.s 
fronteiras do Est<ld.v onde o analfa
betismo impera. 

Ora; se estatuimos a liberdade de f'n
sino e o direito que todos têm à edu
cação, vamos, de.;de logo evitar que 
o preceito seja 'letra morta: Estabe
leça a lei os requL;1tos mÚlilllOS exi- · 
gíveis para o :funcionamento das es
colas de prof•!SSôra.S -para garantia da. . 
idoneidade dos cuC'sos, _e, isso feito, 
que os di-plomas exped\no;; sejam vá
lidos em todo . o tcrrltório nacional, 
como se faz no tocante aos cursos gi
nasiais. 

O Sr. Osvaldo Lima - Aliãs, ontem 
apresentei emenda no mesmo senti-
do. ·' 

O SR. LAURO LOPES :- Folgo 
Im-enso que V. Ex.a venha ao encon
tro de .minhas idéias~ 

O Sr. Plínio Barreto - v. :mx:a pa
droniza, paTa todo o Brasil, seja. qual 
ifôr a Escola Normal? · 
·O SR. LAURO LOPES·- Depois 

de estabelecidas, por lei, a.s c mdições 
mínimas de funcionamento, .como ga
rantia da idoneidade dos cursos. 

O Sr. Medeiros Neto- V. EX.a per-
mite um a-parte? · . 

O SR. LAURO LOPBS Com 
muita honra. . 

O Sr. Medeiros Ne:to - No meu 
Estado, quaisquer -professôres que ve-

. nham de cu.tl:Qs, e sejam.· -pc:ttaliores 
do diploma, habilitam-se ao !llagjsté
rio primârio, desde que façam o con-
curso exigido em lei. · 

O SR. LAURO LOPES - .Minha 
emenda vem dar genera'.idade i!.. idéia. 
Estabeleci_dos os requsit.os mínimos de 
funcionamento das escolas, obrigató
riamente um Esta.dõ nã~ pode n.egSil" 
validade ao diploma de professôr nor
malista, emitido . em cJ'iltro. 

O Sr. Meãeifos Neto - Conhece 
V. Ex.• algum Est8.do que não aceite · 
o diploma em outro? . 
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O SR. LAURO LOPES - E' tão 
comum. . . Santa Catarina, por exem
plo, não aceita os tliplt;.t.D.as do P::.·-
raJlâ. · 

O Sr. Medeiros Neto -· No Nor
deste não sei d.e nenhum estado que 
aja assim. Cónheço prof.:!ss.Jras em 
Alagôas' habilitadas .em Per.uambtico, 

. e vice-versa. . •. -O SR. LAURO LOPES - Felicito 
o nordeste: não sabia da existência 
dessa• liberalidade, poi.s os índice& de. 
analfabetismo nessa reg1ão são, sim-
plesmente, contristadores. . 

O Sr. Medeiros Neto - Não o nego. 
Estou apenas ressalvando o ponto de 
vista-que V. Ex.a foc,aHza. . . . . 

O SR. LAuRO LOPES - Agra
deço a; v. Ex.a.; 
· (Lendo):· A segunda emenda, é a 

que se refere ao Ministério Púbúco, 
e ela consubstancia os princípios con
tidos no memorial apresentadc· aos 
Constituintes de 1946 pela Associação 
PaUlista do Ministério Público, publi
cado no "Diário da .'1ssemblé:a", de 
10 de abril do corrente ano e q'!lc 
obtev.e . entusiástica adesão de todos os 
representantes da .nobre clas5e nos di-
ferentes Estados. · 

A emenda: estabelece, assim; obriga-
• toriedade do ingresso mediante· con

curso, garantia de estabilidade, crité- . 
rio de promoção, fixa-:<§.:> de venci-
mentos. · 

Sem a· estabelecim<'nto ::lesse míni
mo de garaJltias, jamais os promo
tores de justiça estarão resguardados 
contra o arbítrio do p~.~der para o fiel 
cumprimento de ·sua ~tltissima mis
são social. 

Sôbre essa matéria, v lltarei, opor
tunamente, ao debate. 

·-A terceira emen<h qu;: desejo jus
tificar está, como disse, assinada pela 
unamimidade da representaããJ para

·'naense e por gr~-:1de -número de se~ 

Dhores represents.ntes que nos hon
ram com o seu a.lto aprúo: é a que 
determina a exLinçãr, d'J Território 
do Iguaçú, observado o disposto no 
parágrafo único do an. 123 do Pro-
jeto, isto é: · 

"QU8Jldo o t~!'Titórto tiver pro
vindo de desmembt'amento de- um 
ou mais Es1;;l.dos, recompor-se-á, 
no caso de anexação, a Situação 
anterior". .. . 

A emenda. vem re:paxar \1m3. !n-
justiça!... · 

o Sr. Tamres Amaral - E' um 
ato de comez!nha JUStiçs.. 

J 

O SR. 'LAURO LOPFS - Muito 
agradecido a V. Ex.a. 

( Contfn:ua11iü) a leitura) • • . senao 
corrigir um ' equivoco, pois preferiria. 
atribuir a equivoco o Decreto núme
ro 5.812, de 13 de ;:;eten.bro de 1943, 
que desfalcou o Estado do Paraná de 
mais de um quarto àe sua superfíci€ 
e o Esta.do de Santa Catarina de um 
de seus município.:; c comarca· mais 
prósperos, abrangendo um oitavo de 
seu território. 
• O Sr. Tavares Amaral ·- 14 % da 
nossa ãrea. · 

O SR. LAURO LOPES - As ra
zões que poderia.Ir. ser invocadas pa
ra. justificar a c:rmçã·) de outros ter
ritórios, constitui-dos com área·s des
membradas de Estados com mais de 
um milhão de quilômetros quadrados, 
não se aplicariam ao caso do Terri
tório de Iguaçú, criado sem finalida
de de qualquer ordem, como nos pro
pomos a demonstrar. · · 

Os partidários da redivisão territo
ria•l do Brasil, e mais destacadamen
-te Teixeira de Freitas, proclamam. que 
o melhor· padtão para uma ra.donnl 

· redivisão seria de 250. 000 a. 350. 000 
quilômetros· quadrados, base da di
visão que propõe~. 

Sob êsse primeiro aspecto, pcis, n~o 
se legítima, nem se justifica a crh
ção do Território do Iguaçú, forma.:to 

· com áreas desmembradas de sE;&.cos 
pequenos, o Paraná, com a sua ant;g::. 
extensão inferior a 200.000 quilôme
tros quadrados e Santa Catarina: que 
não ultrapassava de 90.000 quflõme
tros quadrados. 

Vejamos se exigências de orde.ill mi
litar poderiam ter orientado essa cria-
ção. . 

Na mesa redonda: promovid~:t pelo 
"o Jornal", em dias do mês de úl
timo, para discutir o :prubi.!ms. dos 
territórios fedeÍ"ais, presentes par~a
mentares, intelect'.Ia.is e prt>stigiosas fi
griras do· Exército Nacio.üal, o Sr. 
Cel. Juarez Távora. nome que se ;;;.r
nau credor da admiraÇão nacional pe
lo seu acendrado pat:iotismo e pela 
elevação de suas atfiude11, batendo-se, 
embora, pela redivisão territorial do 
Brasil, assim ini::iou a exposição de 
seu ponto de vista· sôbre o assunto: 

"Começo dizendo. como meu 
colega Cel. Inácio Jose Veríssimo, 

. que o aspecto milite.r, nessa (f.le5"' 
tão, pode ser conside.."'ado secun
dârio. Aliâs, já os c1vis descobri
ram, pela evidência. dos fatos, que 
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a penetração num terrlLóno po~e 
fazer-se · in~pen<ienremente das 
muralhas que se constroem nas 

_ fronteiras". 
Bastariam essa.s._pala-VJ•a.-s eLO eminen• 

te soldado para deixar de lado os ar
gumentos pueris <iaqueles qu~, a falta 
"de. melhores razões, pretendiam legiti
mar a criação do Território do Igua
çú ·com eXigências de ordem militar 
. atinentes à segurança i:J.ar.ional, pois é 
bem de ver que, em nenhuma. hipóte-

• se, medida$ dessa naturezá. encontra
riam obstáculo à. su.a efetivação. em 

.. qualquer parte do terr1tõ~lo pátrio. 
Já. mantinha, como .c.lalltém até hc· 

je, o govêrno, federal, em Foz do Igu.,_ 
çú, uma brilhante unidade do nosso· 
Exército, que e.li vive cercada do ca
rinho e da veneração de nossa g~nte 
como sentinela avan~ada da sobera-

. nia nadonal. · 
·Mas ao próprio espírito patrióti~ 

Çie Juarez Távora impressio.ü::-.ram ;,s 
argumentos dos que, como :uó.s se ba
tem llela extinção do Teriitvrio dC\ 
Iguaçú, ao ponto de . re:conhec:er _ e. 
afirmar, naquela reunião,. que "os Es
ta-dos do Paraná. e Santa C"àts:rina 
foram vitimas, até c~rw ponte. de 
uma iniquidade, per que a m-.dida não 

·obedeceu a. um critério razoã.vel de 
-conjunto". -

Foi, ainda, nessa . ocasião, que o 
nosso ilustrado colega Deputado Agos
tinho Monteiro, com o seu espírito de 
justiça sempre vigilante, favorável à 
criação de te:rritório& como sempre se 
manifestou, proolamcu lealmente de
pois de estudar a. situação do Igua
çú: 

"As alegações do Paraná. cala
ram profundamente n:o meu espí
rito, precisamos J,;D.contrar uma. 
solução feliz pan o caso da cria
ção do Território do Igua~ú". 

E essa solução feliz en·~ontrou-a 

s. Ex ... , que é .um dos z::.a.is desta
cados signatários da emenda -ora em 
discussão. .. 

Mas então, - é de se jzit!!rrogar, 
qual a. razão determinante, ·aa. ampu
tação .que sofreram Paraná -e Santa 
a.Ctarina.? 

Se formos pesquisar essa razão no 
Decreto cria.dor dos 'Ie.rritõrios; vai
ficamos que êle não vem precedido 
de nenhuma justi!icaçãil.- · -

Ma.s em . um. :l!scurso· pronunciado 
logo dePois pelo entã·; Chefe da. Na
~. afirmava. S. Ex.a. que o;o progra
ms de organização e d~senvolvimento 

. dê_sses territórios resu.ne-se em pou
cas palavras: sanear, educa!', povoar''. 

E acrescentava: - · 
"Sanear, criar postos de puencu1.,. 

tura e de educação sanitária; orientar 
e acudir rea~ente, por uma. assis
tência sOCial desvelada. e completa, os. 
núcleos esparsos de população. Edu
car, criar escolas, MO só· llara. alfa-.-,.. 
betizar, como para. despertar o in
terêsse pelo tra.b<ililho da_ terra., etc • 
Povoar - colonizar, discribuir a bra
sileiros as . terr6.S .ainda. incultas; de 
modo a gerar nú-::leos compactos e . 

·ativos, que sejam sentinelas da Na
ção, construindo estrad:l& de feno e 
de roda-gem, ·escabelec~'ldo linllas aé
reas de tráílspo ·:-.c, et.: . ·' 

E tel'lililia.: Eis as !:ina.l.idades - d~ 
criação dos te.r..:itórios nacionais". 

S"e estas foram as ·finalidades do 
desmembramento ào Para.n:i. e- Sant-a 
Catàrlna, · então assfs;;i.a-nos · razão 
quando afirmá.'vrunos, de ··inicio. a.tri;.. 
buir a um equívooo a amputação dcs 
dois Estados; pois· a ação adminis
trativa do govêrno federal não •mcr.n
tra limites nos oito e meio milhões 
de quilômetros quadradoa de no&sa 
Pátria, e por is.;o não St> !êz · naoes
sá.ria: a cri.a.çáo do Te:.rltório de To
cantins llar<l.' .re efetivar a not-ável 
obra. de pene7.-:oação · civilizadora <'l"
tregue à Fundação' Bra.;il Central; · 
nem se desmembrou o Esta:do do Rio 
de Janeiro para cue a Baixada. .Flu
minense fôsse satJeada; Estado n~

nhum do nord~ste sofreu dimmui- · 
ção territorial para as nunca. assá.<; 
louvadas obras contra as *as; nada 
impedia a União de espalhar . co
lônias agrícolas, de estender ll:úlas 
de estra'Clas de !erro, de insta.la:r :p~;;

tos telegráficos, de ::olabora.r CJ.i.:l os 
sEtados na. instalação. de pqstos de 
puericultura e centios de saúd~ •. de 
estabelecer linhas aerea.s de trans-
porte, de espalhaT, por êste Brasil, 
afora, escolas de traba.lha.d.ores ru
rais e de a.pi:enãizagem de pcctuenas 

-indústrias. 
MaS, devemos ainda interroga-r, era 

tal o estltdo de abamdono dessa re
gião desmembrada de. Paraná e S21:ta. 
Cs.tarilla, que, como um casrj;5o a. 
arlrnjnistra.ções incapazes se imp'JZes· 
se a amputação de seus ·territórios? 

Deixando a ca-"go. dcs ilustrados re
ll!eseP.ta.ntes de Símts. ,Catat:ina. vs 
esclarecimentos re!erc-.:~.tes à. região ca.
tartnense desmembrath -:.... o ::mmi
c1pio -i! co.ma.rca de CiJapecO •. -
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O~ Sr. 7'a?XLres à! .A:rr.a.ral Posso 
adiantar a V. l!óx. 6 que é uma ~lls 
zonas mais - nore~nl;es do· Estado, 
uma. das mais f·>rtem~nte povoadas. 

admirável, entregue à capacidade :-ea
lizadora do nos.;;) Ex<írcito. 1Jm bri
lhante batalhão de infantaria é ali 
sediado há muitos anos. · 

. O SR. LAURO LOPES - Sei·· bem 
disso. 

... quero apenas frisar que há mais 
de 28 anos exerci nes.:::~. col:!lMca as 

.funções de Promotur -Público e já. ns.
quela época se trataya âe zona CCim · 
todos os element.os de Vlda. · e d.: pro
gresso. As notícias qu3 · dep.>is l"ecebia 
sôbre o desenvo~VJmento dessa região. 
notadamente ·no último decênio go
vernamental do senhor Nereu RaJn.os, 
eram de molde a provocaa: entusias
mo. 

A riquíssima . região desmembr&da 
do meu Estado, compreende a área de 
mais -de um quarto de suprefici.:: do 
51. 452 quilômetros quadrados, ou .:.ejs. 

- -Paraná, abrangei1do integralmente, os 
municípios e comarcas. de Poz do Igua ... -
çú e Clevelândia, e florescentes dis
tritos das coma-::-cas de Guarapt::ava 
e Palmas. 

Foz do Iguaçü, extremo dess.;. re
gião, exatamente por ser cidade lron
teiriça, recel;>eu de> govêrno parana:en-
se cuidados especiais. -

Sómente a última admlni;;traçllo do 
saudoso Interventor Manuel Ribas ali 
construiu, dentre outros mf:lhoramen
tos, majestoso 4.>dificio de a1ve:1aria 
destinado à. Mmúcipalldaàc e Forum, 
estando· .nêle também instalac!Ss a 
agência local do Banco do Brasil,. e 
a .Coletoria de Rendas Esta.duais; o 
Grànde Rotel, c.te Foz do Iguaçú, des
tinados a: turistas que até então só 
encontravam ·!hospedagem condigna no 
lado· do território argentino, com ins
talações moderníssimas; o grande . 
xedificio do Grupo Esco.>Iar General 
:Mitre, igual aos mais zr,odernos gru
pos escolares do E.stad:>, todo de al
venaria·; o edifício da delegacia de 
policia, quartel e ca.deia. pública; uma 

· linha. permanente dfl ônibus, de· Foz 
do Iguaçú a Curi~ba, ~om escalas nas 
ciaades de Guarapuava, Ponta. Gros
sa e-· cidades intermediárias, o que. só 
por sí comprova a existência de es
tradas de .rodagem em excelentes con
dições-de trânsito: postos de saúd.e, e. 
cargo de médico-. competentes, es
colas,) etc. 
-A UDlã.o outr~m, ali· construis. o 

Pa.TQUe Nactonal cum um gigantesco 
hotel, junto aos Saltos do I~ú e 
já- tiDh& ad!.antacli.Wmcs os trabalhos 
da grande estrada. de. radjl.gem de 
Ponta. Grossa à ~~. do Iguaçú, obra 

Se plll"Corrermos os demais pont'lS 
da área desmembrada., por tõda. a. 
pa.Tte encontra•remos realizações p<~.-,. 

trióticas de governos estaduais que 
nunca. descuraram dos mterêsses na-
cionais. · . 

Se ma.is não se !êz, a culpa nãC> 
cabe a nós paranaenses. 

O Sr. Gomi JJ.aior - Que fêz o 
Govêrno Federal até agora? 

O SR. LA'URO LOPES - Direi a 
V. Ex.6 , ·no. decolTer de .meu discurso, 
para edificação tia Assembléia Cons~ 
tituinte. -

O Sr. Hugo Carneiro - Nêste pa'~"
ticul-ar, peço licença para responder. 
o orador está. esquecido dos melhora
mentos .tntroduziàos pelo Govêrno Fe.., 
deral, inclusive ' um dos mais impor-
tantes a'Cl"oportos do Brasil. . 

·, 

O SR. LAURO LOPES - Dentro 
em pouco, vou reierir-me a ês~:. me
lhoramentos negativos, ainda para edi
ficação da Asse.a:.h!éia Constituinte. 

o Sr. Gomi Junior - Antes de ha
ver o Govêrno l''ederal . criado êsse 
Território já existia o aeroporto. 

O SR. LAURO LOPES - O nobre 
aparteante vai me permitir dizer _gue 
o progresso do Acre não pode s~ 
como exemplo da_ capacidade admi
niStrativa da União nos Territórios. 
· O Sr. Hugo Ca;rn.eiro - Nêste pon~ 

to, v. Ex. a está. sendo generoso pa.-ra 
.o Acre, po:~;:que, realmente~ o progres- • 
so dêste Território não corresponde 
ao que dêle se e~perava. 

O SR. LAURO LOPES- Essas pro
messas de linhas aéreas de transpor
tes já as teríamos realizado, se o go
vêrno cria:dor do território nlic n?S 
tivesse tolhido. Em· 1935, eu próp-rlo 
apresentei a Câir.ara dos Deputados 
o Projeto n. 0 224-A, que autorizava -o 
POder. Executivo a contratar a e~e- -
cução de uma linha aérea de Curitiba 
a Assunção, por Foz do Iguaçú cem 
uma ~gem -por semana em cada sen
tido ·devendo essa linha. ser artlcula
da 'com as então existentes, entre 
CUritiba e São Paulo e CUritiba e 
Florianópolis, a cargo da Companhi_s. 
Aeroloid Iguaçú, mediante uma- l.Zn
sória. subvenção de Cr$ 3,00 ~ qUil.ô
metro voa-do. 

tAs comisSÕeS t;cmfcas da. ca.ma.ra, 
pediram, preliminarmeilte a op1nlão, 
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do Conselho de Segurança Naclonal, · · 
que a. emitiu, depois de ouvir os Es~ 
tados Maiores do Exército e da. .'l.r

':rna.cia, em têrmcs sobremaneira · Hon
rosos para• nós, frisando, textualmen
te: 

"O projeto Lauro Lopes, apre
,senta grande alcance polltico no 
seu aspecto . internacional, e no 
ponto. de vista do desenvolvime~to 
da aeronáutica brasileira é, não 
só vantajoso, como oportuno". 

Quanto ao seu aiSJ)e<:to mais in
teressante para ·esta Secretaria, 
aquêle que :;e liga a Segurança 
Nacional, convém salientar que 
com a linha aérea: projetada se~ã 
sobrevoatla constantemente, .nos 
deis sentidos, uma. interessante 
região fronteinça onde ningn4m 
os meios de comunicação te:t.Tes
tre, e o índice de população se 
mostra ainda. insigni!icante''. 

Diante dêsse parecer do Conselho 
de Segurança Naciona·l, subscrito ps-lo 
então Secretário o saudoso General 
Francisco José P;nto, a Câmara dà5 
Deputadas aprovóu unânlmemente o 
projeto de nossa autoria. 

Indo à sanção, com surprêsa. geral 
foi flllminado pdo veto da Sr. Pra
sidente da RepúLlica. com fund!i:men
tos tão injustificáveis que o Jornal do 
Brasil, desta capital, assim sõbre o 
assunto se expressou: . 

Acaba de ser vetado um p:r~>jeto 
de serviço de aviação no Paraná 
que não fo1 matéria rseolvida na 
Câma'l'a sem cautela:s e sem ~s

tudos." Ao coutrário disso, as C'~ 
missões Pennanentes ~a. Câma!'a·, 
tendo recebido a proposição, qtie 
!ôra apresentada pelo Sr. Lauro 
Lopes, procederam co:m. tôda a 
prudência. O :projeto foi remc.tido 
não só ao Ministério da. Viação 
como ao da Guerra:. Os :pareceres 
não foram sómente favoráveis: :fo
ram mais do que isso, - po!'Q.ue 

· alcançaram cs limites do entusi
asmo, most'ando a excelência da 
idéia e a utilidade da linha p!a
:!fejada- ~ depois dêsses par~e>-· 
res, a Camara aprovou a propo
sição. Como, portanto· é ela v~ta
da agora? 0& pareceres teriam si
do diferentes dos mandados à Câ
mara? Quais os motivos que in
!l.Uir.am. para tão grande mudan
ça? 

E .POUCOS anos depois, o govêmo .M-, 
Qm. fnlmtnava eEsa iniciativa, a.pre-

sentava como uma das justificàtiva.s 
p~a a criação do Ter.ritório. do Igua- ' 
çu, a necessidade de criar núcleos 
densos de popuLação, com construçã·:> 

· de estradas e ebtabelecim.entos :te -li
nhas aéreas de transportes! ... 

o S'r. Tavares Amaral - :Q:.se ar
gumento é irrespondivel. 

O SR. LAURO LOPES- De tudo. 
se conclui que nem tôdas as l'eglC-es 
do pais podem apresentar um acervo 
de realizações admiriistra.tivas como as 
executadas pelo . govêrno paranaense 
sobrelevando nota:r a -magnífica o!Yca. 
na zona ... subtraída à sua jurisdição, 
de colonização com elementos nacio
nais ali em pleno desenvolvimento. 

Injustificável, pois, a criação do 
Território dQ Iguaçu, quer sob o aspec
to da redivisão territorial do Brasil, 

. quer sob o ponto de vista de se tra
tar de região a:bandonada pelo govêr
:no local, e não interessando a sua 
criação, ou a sua manutenção do pon
to de vista militar, resta examinar ·se 
algum proveito teria resultado ~ 
Brasil, capa.z- de compensar os ·prêjui
zos causados aos Estados. 

Vejamos: 
A primeira dotação éoncedida ao ~ 

Território do Iguaçu foi de Cr$ •• 
12.696.600,00, assim discrinma<Ias as 
despesas: · 

Pessoal . • ..... •. • · . · · • 
Mate:Mal ·• . .......... . 
Encaxgoo . . .... ~ .... . 

. / 

Cr$ 
5.620.000,00 
6. '301. 600,00 

• 775.000,00 

Essas verbas foram. sendo aumen.
tadas, de ano para ano, tendo s:.'.lo 
pedidos para o exercicio em curso Cr$ 
41.000.000,00. - . 

E sabem os &e!lhores constituintes a. 
origem de tal aumento ãe des~sas. 
quasi quadriplicada'S em três anos: 

Tão somente a verba Pessoal. 
O Sr. GOmi Júnior - Ni.r.tho de u.fi-

lhados. · ... 
O SR. LAURO· LOPES: {Zenã,o) -

O primeiro ato da atual administra
ção do Território foi a organiZação de 
um novo quadro- de. funcionários, com 
o mesmo padrão de vencimento ... do 
DistJ:ito .Pedttal! 

E, por isso, 2l dotação para. pagamen-· 
to de pessoal, subiu de· pouco Ill21> de 
cinco milhões. de cruzeiros anuais, para. 
cerca. de vinte miUI.óes, tendo hav.do 
ne<:essidsd1: de suplementação de cré
dito em mais de .sete milhões de cru
zel.ros, s9mente · pàra. atender. a ven
cimentos de !uncioná.rios- em 1946, e 
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isso exatamente na época em qu~ o 
elllinente Senhor Presidente da Re
pública põe -em prática medidas :.·a
diciais de compressão das despesas pú
blicas. 

O Sr. Lino Jl.!achaào: -Isto é bem 
típico do Estallo Novo: os aumentos 
desbragados. ("omo acontece agora, 
com o que V. Ex.s. trás a ·conheci
mento da Assembléia. 

O SR. LAURO LOPES- Muito 
agradecido a V. Ex." (Lendo) . 

Três anos decorridos da; criação do 
Território do Iguaçu, paralizada a 
execução do notável plano de coloni
zação da zona, promovido pelo Estd.do 
do Paraná, nada, absolutamente nada 
se fez até hoje que recomende a ad
ministração territorial. ' 

O· Sr. Hugo Carneiro - Por isso 
mesmo é que é insuspeita a defesa aue 
os Representantes do Território do 
Acre fazem de seus demais irmãos. 

. . < 

O SR. LAURO LOPES - Não es
tou tratando . do Território do Acre, 
mas sim do Iguaçu. (Lendo): Até a 
arrecadação de rendas federais não 
mais se faoz, pois as próprias Coleto
rias .Federais de Mangueirinha e lJUa
çu,, ériádas- por lei, ·até esta data não 
foram· instaladas. <Trocam-se apar
tes). ) 

_O SR. PRESIDENTE - AteiJ.ção! 
Peço os nobres_ apaTteantes que dei
xem o orador continuar seu clisc-::ll":So. 

O SR. LAURO LOPES (Lendo) -
Criou-se, tão sõmente, no Território, 
um verdadeiro paraíso da burocracia, 
e a sua remuneração, de acôrdo cem 
o padrão do Rio de Janeiro, teve co1no 
conseqüência !mediata um assustador 
encaTecimento de vida, em detrimento 

, da laboriosa população da região .,_L<e. 
vivia na abast~ça e hoje se vê a bra
ços com a elevação de preços· de tô-
das as_utilidades. .. 

Ceu aberto para: um funciOlt.lUsmo 
bem pago e sem ter o que fazer, é 
quase um inferno para a população 
que trabalha e wfre. · 

o Sr. Amando Fontes - Diante 
das revelações :mpre.sSionantes ·.(Ue v. 
Ex.", com tôd.'l sinceridade, es•.~ :fa
zendo, é que sou contra: a CI"ld.çã.o, 
pela ditadura, ao Território do Iguaou 
e de todcs os dt:llllais. <Apoiados). 

O SR. LAURO LOPES ·- Muito 
_ obrigado pelo apoio de v·. Ex.a.. 

· O govêrno territorial dá-se ao luxo 
de · ter representà.ntes em Curil:.lba e
na capital. da.. República., e · ~ vé."b~ 

Pessoal está a aizer quanto custa tuQ.G 
isso aos cofr-es IJúblicos. · . 

O Sr. Hugo Carneiro - Infelizmen
te, porque os teritórios não tinham 
representantes para defendê-los e~m. 

o brilho e a. exemplo do que V. :zx." 
está. fazendo com o Paraná. Dcn1t·e 
em breve não haverá necessidade de 
agente, porque os· territórios terão voz 
neste Parlamento. 

O SR. LAURO LOPES- AgradeçG 
a V. Ex." a quem peço que fale opor
tunamente, porqúé meu tempo e e§
casso. 

<Trocam-se vários apartes),. 
Im.aginemcs ~:>e· eu estivesse proponda 

a supressão dos territórios! _ 
Vou prossegu!r, pois meu tempo é 

muito curto. 
Entregasse ::l. União aos P<X{eres es-· 

taduals, sem amputações de tenitó
rios, somente uma parte da verba. 
anual destinada a essa burocracia ins

. talaàa no Ignaçu, ·dando-lhe ap.lica-
çáo especial prefixada, determinando. 
por exemplo, fôsse ela empregada nos 
problemas de educação, saúde e tra.us
portes, e o- Esüdo, com sua máquina 
administrativa já em pleno fun.::io
namento, cem a eficiência resultan
te do conhecimento das condlçócs 
peculiares à região, obteria um õ'!á
ximo de realizações, em benefício da: 
coletividade. · 

Um raciocí.lio, mesmo apresentado, 
do problema, não chega a conc~u.sões 

diferentes. · 
Senhores Representantes: Aí e:;:.ão 

os elemento;; c.;mprobatórios de q_1;.e, 
sob nenhum aspecto, se justifica s. 
manutenção do Terr1tório do Iguaç11 

'e de que tudo aconselha a· sua CÃLin
ção na Constituição que estamos. vo
tando. 

Não preval_ece o argumento, de que 
se tem us,ado e .abusad<l, de exig:.r ou 
aconselhar o Estado Maior do Exér
cito a permanência do Território. 

Estou autorrzado a fa-zer uso, aq'.U, 
de palestra que mantive, há três dias. 
com um dos mal.:; eminentes, ilustrados 
e cultos 'dignatários do l!ixército Na;::io
nal, o Sr. eneral José Agostinho :los · 
Santos, que exe:rcéu com brí.lho d che
fia do Estado Maior e conhece, c.:Jmo 
ninguém, ·as .condições do Iguaçu. S•Ja;. 
excelência entende, em seu alto pa
triotismo, ;rue a manutenção do l'er
ritório do Iguaçu não se justüica e 
que não nã interêsse de ordem r..Jli-
tar, na atualidade. que o legitime. 

- E posso ·acrescentar: não pen.;a, 
hoje, ·de modo diferente o himra.d~ 
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· brasllefro e bravo soldado que dirige 
com viSão .,;(.·b.W'<l. os destinos da p.u;
ta. da; guerra, o ·sr. Geneml. l?e<iro A~
rélio de Góis Monteiro. 

E se os Srs. Representantes qulse
rem, ainda, um -depoimento sôbxe o 
ambiente de brasilida.de que se res-

-pira nl\ região oeste de meu Estado, 
'Ila. atualidade, aqui ~evo o de 
outro ilustre oficial do Exército, o 
Sr. coronel Altamirando Nunes Pe
reira, na. mesa redonda do "0 Jornal" 
a que de :início me referi: 

Eis o seu testemunho: 
"Poucos meses antes de se Cl'ia: 

rem os t~rritórios estive em al
guns pontos da terra ·que seria. o 
Território do Iguaçu. ·· 

Por tôda a parte encontrei um 
ambiente de b:rasilidade bem a.::en
tuado. Nesse ambiente se vi~..a 
em Foz do Iguaçu, e se desenlol
veu com o e;.tg.belecimento, a li, de 
um quartel para alojamento do 
ba-talhão que substituiU: a anti
ga Comparhia. ae Fronteiras. Em 
Guaira, só encontrei, de extrau
geiros, dois gg.rçons do hotel, que 
eram paraguaios: as autoridades 
eram genuinamente brasileiras e 
nessa oca-sião corutatei que as ~a
tas :nacionais - eram comemoradas 
com solenidade. Nacionalizava-

. se, abrasileirava-se, assim, a ter
ra oeste do · Estada do Paxauá 
P-ossuo, mesmo, foto~afia de '.lUla 
<lessas festividades cívicas n.m;;n 
das escolas do hoje·Territõ'l'io. E · 
.foi quando· isso se u:ltimava, com 
vivo interesse do govêrno par~

naense, que parte ds.quela Lén-::: 
foi desagregada .•. 

"0 govêi:no do Paraná inlciada. 
ali a colonização sistemática. Aqui 
está mna gleba da. Colônia Ben-

, jamim Constant (o orador mos
tra um mapa) já pronta, então, 
para nela se. localizarem colo.uos 
nacionais. Er!llll ·terras devo:utas 
do Estado, na região do ·municí
pio de Foz c" o Iguaçu, que iam ser 
·imediatamente povoadas, e a.té 
hoje não o foram". 

E coiiclUiu com estas pals.vras o 
digno militar: 

"Estamos aqUi apreciando a ma.. 
téria com o sntido dé exa.:w'nar 
mais se prev9leceriam l'aZÕes tie 
. ordem· estra.1.égica, ou de ordem 
eoonOmica, ou:, de ordem &>Clal,. 
para se ter desagregado do Pa"!"a
ná a parte que se _lhe tirou_ p~s.-

, o Trrltórlo. ::?aréCe que não exis
tem razões quaisquer, dessa natu
reza. o Temtó-rl.o. do !gu.~u d~ 
ve ser integraáo nos Està1dus de 
origem, ate que se adote um pla
no ·racional oê divisão, para b<.-ne
_ffcio do Brasil, e não para pre
juízo de al5uns Estados". 

o Sr. Hugo Carneiro - Se há. um 
território criado integralmente no in
terêsse . da -Q.e!esa nacional, êGte e, 
sem dúvida:, o de Iguaçu. 

O SR. LAURO :LOPES ..::.. V. Ex.a 
quer conhecer mais dês.Ses inter~sses· 

. militares do que o Ch~fe do Estado 
Maior do Exército e .o Sr. MiiL.:;J;ro 
da Guerra? 

o Sr. Hugo Carneiro - V. · Ex.~> 
não · tra;nsmitiu à C9.:sa as infoTmações 
do Esta.do Mai:9r, (lUe são sigilosas. 

O SR. LAURO LOPES (Lendo) -
Com êsse depoi>nento, Senhores -..Póns
tituintes; termino . estas consider~õ~s. . 
ditadas -pelo m-:u· -patriotismo, na. lU$
tificativa üa emenda da banca pa.: 
ranaense ao. projeto 'constitucicnal, . 
extinguindo, d~ pronto, o territórlo ,. 
do Igua!;U. . , . 
' o Sr. Hugo Carneiro· - Sob o :Pla
no de vista local estou com V .. Ex."" 

O SR. LAURO LOPES- ••. pe:.-· 
mitindo-se sem ma:iores gravames- pa
ra -os co:fres da União que ParanB. e 
Santa ca.tarina. prosseguindo na._ ad
ministração ·ele seus territórios de
senvolvendo-os civilizando-os, engrJUt
decendo-os, possam .continuai" nas 
glebas que a bes revertem, a gr&.nde 
obra de brasilidade com que tem, 
até hoje, em todos os tempos, honra
do nossa. Pátria e contribuido pà:ra 
maior glória do ~sil. (Muito bem; 
muito bem; PaZ11ULS) • . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa- . 
ls.vra o SeDhor Aurelia-no Leite. 

O SR. AURELIANO LEITE - ~. 

l?lresidente - Merece :f.r&ncos louvou
:res o projeto constitucional. Não é 
que êJe haja. atlnglóo a. perfeição. 
A perlei1foo !oge do Smeru;o -potle-r hll
ma.no. E' que o projeto constitucional 
repr.esenta. o esfôrço diutu:rn.G, . sen
sato, intellgan;te e pa.triótico, da no
bre cotttlssál> ql.7e o elsõo.rou. Não 
~-QE; ~-~ 1llai&. E!s. ~ . 
nos tudo quanto. de-que ara ea.pa.z~ 

lnd!.Vidualmente~ ~ d'OS que a. 
compõem produzlr1am obra. mais. téc- · 

i 
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mca e menos derrarilada. Coletiva
mente, ed!f.ficou, aquilo que dela. s~ 

esperava.. O que' se faz preciso agora. 
é pá.ssã-lo pela. ... oficina. d<1 plenátlo, 

· ageitando-o, acepilha.ndo-o, lini~do-o 
e burH:a.ndo-o. 

O Sr. Aztamirandc Req?dão - E 
pileciss., evldentemente, ser muito bu

. r.IJ.ado. 

O SR. AURELIANO LEITE - Mui.
to bem. 

Isso não lhe alterará mUito a subs
tã.neia, mas .l-he tornari melhor o s.s
pécto, esclarecend<H!he plincfpiQS e 
mando-lhe excrescências .e demasias. 

Centenas de emendas estão &e 
:Preparando d~tro e f<~ra do Parla
mentó para êsse trabalho dle aca-ba.-

. mento e polimento. Muitas, com c~r
teza, serão repelidas: As que vou apre
sentar, um pequeno {eixe, tend·ras 
·por ace~d$5 e. justas. N.a:tulralÍmente, 
póts que são minbas e as rni:n.has, para 
não oocaspaa.- da regra que preside · à 

., vaida-de ou 1w egoismo humano, doe
vem tôcias ser aceitas... . 

Entre as inúmeras correções ao p-rO
jeto que, Já f ara, está<> sen-do in<lica;cia:;, 

· merecem-me destaque as dia auwr1a. 
do Pro!. Emérito Francisco Mô.r;:t.to, 
de São Paulo. Grande con:hecector de 
d:ireito coll5titucional, a soo série de 
excelentes artigos no "Estaóo de São 
Paulo" deve leV'Bir-nos à me&:taç3.o 
mais funda dé certos ponrtos do pro
jeto. A primefra emenda com que d-e
sejo cot.s.borar na Constituição do 
Brasil, por exemplo, foi sugerida peh 
querid'o r. ·stre e ex-notável parlam.en.-, 
tar. Diz ela respeito ao preâ.mbu~~
Acho, n-a verd~de, um bem defeituosa 
a redação doo projeto: - "Nós, os :re- . 
present!intes do povo brasileiro, reu
rudos, :>.Ob a proteção doe Deus, em 
Assembléia Constituinte, para organi
sar um regime. doemoc.."átioo, est.g,tui
mos e promulgamos o seguinte: 
. Constituição dos· Esba.dos Unidos :io 
Brasil. " . 

. . Entretanto, nã'O concordo in totu,m, · · 
com a substituição propostla. pelo ·Pro
fess<:~r ·Morato. 

Ao meu ver, não sana. tôda.& ás cin
.oa.s que a.f~am e prejuà!icam êsse. pe-
tiodo. Senão, vejamos. · · 

"Em nome de Deus Todo PoderosO. 
Nós, o Povo Brasileiro, reurudo em 

Assem·blléia. Con.stl.tuilllte; esta.tuimos e 
!promulgamos a seguinte Constituição 
dos Estadas Unidoo do Brasil." 

Admite aind3. o querido mesilre ci'
tado outra fórmula, na segundla ·parte 
do preãmbwo, que é: 

"Nós, o Povo Brasileilro, reunido em. 
Asse:Inibléia cOnstitui.n;be, para resta
belecer e remodelar o rergim,e d:eano
crático, esta.tuúnos e promuiligamo.s a 
segui!i.te Constituição d-as . ~uad05 
Ul!lidoo do Brasil." 
. Poi\S bettn, Sr. P.r€5idente, a. emenda. 
que vou propor adota algUns t&rm.os 
d-estas d'U:as · proposições, mas Qelas 
se a.ilast:a noutros. 

. . Afinal, apresenrt:.o-a.: 
"!m'Plorando a bênção õ:e Deus, o 

Povo-Brasilei:ro, por seus representan
tes, em Assembléia Ooil!Stttumrf:e, pa.-:a 
restalbelooer e r.eomooe-la.r o regime .doe
mocrático, esta.tue e promJl]ga. a se':" 
gui,nte Constituição doo Estados um
dós do Brasil.,. 

Embora chega.Dido a resultado um 
tanto diferente, posso u!;ilia;a.r-me dos 
argumentos expostoe pelo mestre ci-
4la.do na justificativa d:a sua. prQ!P'Osi
çã.o. 

A liinguagem do projeto .f.ioou milito 
aquem da beleza .do pensru:ne:n.t;o. 
"9oohilo de expressão na ~· latins. 

·· de tôdas as lintgu:as, na 1ingua que se 
presta mais que n-enhuma outra a 
trad~ os encantos e ma>:a:villla. da. 
palavra! MenoscabO do genuíno fra
seado pcxr:tuguês, onde, como esc.reve 
Rui Barbosã., até as irregu.larida.des. 
os modisn::.os, as anomalias são traços 
de luz, gradação de Ldéias, claro-es
cu:ros de perspectiva, na ~ ver
bal do pensamento." 

A millha emenda. dâ ao periodo a. 
propded!Jl..de, a elegâiiiCia e a siD.tes.e 
que êle 11equer. Nem uma palaw!l. a. 
men-os, nem uma pa-l:a.v.ra. a ;mais, e 
os têrmos como devem sar. 

Rogar 'inicialmente .a bênção da. 
Deus é supliJcaJ:' a sua proteçã.o, trem a 
audâcia ou a prestl!lçáo de juiga.r:.se · 

· dlêle. protegido. E' muito m:a.is dleli
ca.<la, expressiva e· esp.iir:iltua.l ·a m!.oha. 
sugestão. -
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Passemos ao que vem em segui~d:;t: Mas, não percamos tempo. U:t:ge 
"O Povo braslleko, por setis repre- pa.ssar ao que o ProL Morato chama.; 

,~+~n;+"- ,. · · com razão, um eqUivoco histórico . d_o g.......,..,. .......... 
Dizer .de· outra forma, ou como de- projeto. 

seja o projeto, é -praticar· um êrro de "0 ,eqUivoco na. verda& histórica 
·. doutrina. ''Não está certo, afirma. está quando ~ Constituintes se di
. 0 Pro!. Mora.to, com a sua. ·autol1- zem reunidos para estabelecer um 

dade inconteste. "Há ai d~lize nà regime democrático. 
realidade intima da matéria e. de Para restabeJ.ec.er e remodelar, é 
observânci-as elementares·· na doutri_. · que é.·· 
na de representação: lapso que tam- Nosso regime democrático republi-
bém' se cfepara na Constituição de cano vem organiZado constitucional-'· 
1891"-." · mente desde a Constituinte de 1891. 

E continua o Prof. Moratc: · O. Sr. Leopoldo Peres - V. Ex. a 
"Não são os Representantes que de- tem inteira razão. Já tinha eu no

creta.m a constituição; é 0 Povo Brasi- tado essa impropriedade. de expres
leiro. Não são os :t,epresentantes são no projeto, porquanto o r·egime 
quem legisla e dispõe;· é a Nação, pe- democrático no Brasil existe, pelo 
las vozes de seus Representantes. • menos, desde a Co:nstiJ;uição de 1891. 
Na doutrina da jurisprudência for- o SR. AURELIANO LEITE - Per-
_mulária, na teoria .. prática. da re- feitamente. ~ 

presentação, mesmo na ordem jurídi- o verbo estabelecer implica idéia. 
C9. ordiJ;lária e na fraseologia comum de fundar ou fazeJ: alguma coisa de 
do fôro judicial e extrajudicial, não novo. Se é certo que a .Carta de 
é o Representante ou· · patroino que 1937 postergou 0 sistema demacráti
fala; é o representado cu a parte que co. não menos certo é que o que 
fala por interméâio do . Represen- hojé fazemos é restabelecer 0 regi-
tante. me q:ue já vigorava antes dela." 

A Constituição dos Estados Unidos com a substituiç~o. pois, do verbo 
da Améncã do Norte é de rigor im- "organiza.r" pelos verbos "restaoele
pecável neste tópico: "We the people cer" e "remodelar" e·,, passagem -dos 
of the Unites States" - nós. o Povo verbos ·"estatuímO$'' e "promulga
dos Estados Unidos - começa a lei 1n.os" para a 3. a pessoa do si.rigular, 
fundamental daquela NaÇão. está perfeita e acabada a minha. 

Semelha:ntemente à: Constituição emenda ao preâmbulo do projeto, a 
modernissíma . da Polônia. na edição qual· aqui repito: 
francesa: - "Au Nom du 1Jieu Tout Implorando a. ~nçã"o àe Deus, o-
Puissant, Naus Nation Polonais, etc. Povo Brasileiro, PDr seus Represen-

A Cor..stituição Francesa de 1793 tantes, em ASsembléia Constituinte, 
começa: · "Le Peuple Français pro- para restabelecer e remodelar o re
c!ame en · présence de Z'2tre Supre- · gime democrático, estatui e promulga 
me .. , - No mesm(l teor e frasear a a seguinte Constituição dos Estados. 
de 23 de junhe de 1795." Unido::; do Brasil.'' · 

Porém, examinemos, agora, o par- Sr. Presidente. .-
ticipio passado e complemento que Ai fica a minha primeira emenda . 
se seguem,• na redáção do projeto. para ser submetida ao exs.me do ple

"reunidos em Assembléia Consti- nário da Assembléia Cor...stituínte. 
tuinte." Outra emenda. de não menos· im-

Há ai uma redundância intolerá- portância, vai a.go::.-a ser objeto da. 
vel, que passou, também, desperce- minha 'cbscm:a or.'lção. · Refere-se· 
bida dos olhos do meu mestre. Por esta à Seção IV, de Titulo V e Ca
que "reunidos em ·Assembléia Cons- · p!tulo I - Da inelegibilidade. . 
tituinte" ? Basta. escrever-se "em Ponto essencis.l do assunto, não sei 
Assembléia Constituinte". o ms.ls como dêle se descUidou agora a. no
é excrescente, pleonástico. bre . Comissão Co!l.Stitucional, fncor-
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rendo no mesmó eqühoco da Cons- com o Presidente e Vice-Presidente 
tituição de 1934. da República. 

Não tendo tido a homa de assen- II - Do Governador ou Interven-
tar-me na Constituinte de 1934, mas tor . federal, nomeado de acôrdo com 
fazendo parte da legislatura imeclia- o § 2. o do art. · 120, no respectivo 
ta, cl:laniei a. atenção da Câmara dos Estado: 
Deputados para o caso. Mas, dai a a) para Govern.3idor; 
dias, . desabava sôbre o pobre. Brasil b) para Deputado· ou Senador, sal-
a manhã tenebrosa de 10 de novem- vo se já tiverem exercido o mandato 
bro de .193'7, e o legislativo era dis- ou fôrem· eleitos simultâ.neamente com 
solvido e trancado criminosamente · o Governador. 
pelos beleguins do Sr .. Getúlio V ar- m ....:... Do Prefeito: 
g.as, que traía monstruosamente ju- a) para Prefeito; 
ramentos solenes. b)_ Para Vereador. 

·Mas, lembro-me bem quando re- Mu'ito bem. Mas, sendo a mulher 
clamei do pléná.rio a atenção para . alistável e elegível, perante a legislação 
a matéria. Ocupava a tribuna, a passada e o projeto constitucional 
discorrer sôbre a Constituição de em deba.te, desde o cargo de Presi-
1934, art. 52, o ilustre e talentoso dente da República até o de simples 
Deputado pela Bahia, Sr. Pedro Cal- Prefeito, - onde f!gura no projeto 
mon. Aproveitando-me da oportu- , o dispositivo que torne incompatível 
nidade, pedi o seu auxilio para a ·a espôsa do Presidente, do Governa
resoluçã,o da questão. Como já es- dor oil Interventor, :: do Prefeito,. de 
tivesse em foco a sucessão presiden- sucedê-los na presidência, no govêr- _. 
çial do Sr. Getúlio Vargas, que todo no ou na interventoria e na prefàtu-
o mundo anun>Ciava que desejava ra? . 
continuar no poder, fôsse porque O Sr. Coelho Rodrigues - V. Ex.:J. 
modo fôsse,. certa imprensa tentou ·dá. licença para um aparte? 
fazer· pilhéria sô?re o véJJ. que eu. le- 0 SR. AURELIANO LEITE _ Para 
vaz:tara, ~arantm~~ que po: esse quantos queira v. Ex.". 
melO eu conseg)llrla um geJ.to do . 
Sr.- Getúlio Vargas permanecer legi- O Sr. Coelho RoànrJ,Ues - Posso 
timamente no catete pois bastava esclarecer a V. Ex.8 que, no Est~do 
e1eo-er no seu lu"'ar ~ sua nobilissi- do Texas, em 1921, o Governador Fer
m:a,0 espôsa. o guso~ foi impedido de con~in~r no 

1\l'"...a.s, vamos à questão. Já é tem-. Governo. Houve processo ae zm.pee
P~> de satisfazer a curiosidade do ple- chment. Entreta~to, sua s~nhora 
nário. a~rese':1-to~-se candidata ao Governo e 

Estabelecendo a· Secão IV do Ca- fol eleita. 
. - . ' 
pitulo I! e Título V. a inelegibilidade, 
a declara · nos seus artigos 156, 
157 e 1'58. No artigo 158, determina 
que 

"São ainda inelegíveis, nas mes
mas condições do artigo anterior os 
parentes e os afins, até 3. 0 grau: 

I Do Presidente e do Vice-Presi
dente da República que assumir 3. 
Presiãênda: 

a) para Presidente .da República; 

b) -para Governador; 

c) para Deputado ou Senador, sai-· 
vo se já tiverem exercido o mandato 
ou fôre::n eleitos simultâ.neamente 

O SR. AURELIANO J....EITE- Não 
havia incompatibilidade, inelegibili-
dade constitucional. · 

O Sr. Coelho Rod-rigues - Já .havi.a 
precedente. . 

O SR. AURELIANO LEITE- No 
Brasil, também há prefeitas, e pode
remos amanhá ter governadoras e 
Presidentas da República. 

Onde· figura, no· projeto,. o dispost
tivo que torne a espôsa do presidente 
da República, do governador ou 1n
terventor, e prefeito, impossibilitada. 
de candidatar-se a senadora, deputa
da e vereadora, durante ou depois da. 
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gestão do marido presidente, gover
nador e interventor, ou prefeito? 

E como a presidência. da. Repúbllca, 
o govêmo dos estados e outras unida
des federativas e as prefeitUras. in
questionàvelmen.te, podem ser exerci
da.s. por -mulhei"es, in.vertam-se os pa
péis e teremos que a incompatibili
dade dos seus maridos <em São Paulo 
temos duas prefeitaS) ficou claramen
te excluída do projeto! -

Não- se me venha dizer que o pro
jeto, falando em "parentes e -afins, 
até o 3.0 grau", inclue o cônjuge, 
Absolutamente não inclue. E se não 
in~lue, qualquer extensão no -caso se
ria _inadmissível. 

Apenas os parentes e os afins !!.té 
o 3.0 grau se compreendem no disp?
sitivo do -projeto. 

E a mulher será. por acaso parente 
ou afim do marido em qualquer grau? 

Não lanço a pergunta aos j"ilrist~s 

dêste plenário, pois qualquer caiouro 
em direito poderá· reSpondê-la pela. 
negativa. 

- Entretanto, o douto Pontes de Mi
randa, notando na Constituição dP. 
1934 a falta de indicação da linha de 
parentesco, nomeou os inelegÍveis e, 
dentre os alinhados, não mencionou o 
cônjuge e quiçá., lastimàvelmente, .nã'l 
e;e apercebeu d8. omissão ..• 

Mas, -a mulher não é parente afim 
do. marido.· Um cônjuge não é afim 
de outro -cônjuge. O parentesco cons
titue o nexo que existe entre pessoa'3 

· pelo mesmo sangue ou pelÇI do seu 
-consorte, sendo a adoÇão o parentesr.o 
civil. 

A mulher ou o marido- são apenas 
co-participantes da. sociedade· conju-
gal. Nac;la mais. · 

Assim, · a distinção entre parentes 
& cônjuge sempre -constou expressa
mente para os impedimentos da vida 
civil, como· se· pode. ver do velho 
Reg. 737, art. 177, e do Código Civil, 
art .. 142, IV, ao mencionar os impe
didos de depor. 

Ora, com muito ·ma1s ~o, tm
pôe-se a distinção nos im:Pec:Umentos 
para a ·vida politica, autorizada como 
está a eleição dos cidadãos de um e 
outro sexo. · 

O .Er. Toledo Pi2a - Foi pena que 
v. Ex.a não se tivesse lembrado· dis
so antes de. 10 de Novembro: esta
ria ai a solução. 

O SR. AUREI.TANO LEITE -
Provada destarte e com· a maior 
transparência. · equivoco ou o es
quecimento do ;>rojeto, como · já · se 
equivocara ou "ésquecera o estatuto 
derribado pelo -crime do Sr. Getúlio 

· Vargas, proponho para sàná-lo a se
guinte emenda aditiva: 

"Art. 158. -São ainda inelegíveis, 
nas mesmas condições do artigo an
terior, os parentes e os· afins até o 
3.0 grau, e o cônjuge:" ' 

~ Sr. Presidente. Ainda tenho uma. 
terceira emenda, que versa matéria 
capital, para propôr ao nosso plená
rio. Não obstante, tratarei em pou
cas palavras dêsse caso, pois dele já. 

-cuidei em dois longos di~ur~os · nes--
ta tribuna proferidos - a imigra
ção. 

Pais de imigração,- feito desde os 
seus primeiros dias por gente dou
tros continentes (e eu apenas reco
nheço isso, sem entrar agora ria in-

. dagação se foi um- bem ou se foi um 
mal) , temos que seguir a fatalidade 
que o destino nos traçou. 

Precisamos de povoar o :vasto, o 
incomensurável Brasit- e .só chegarê
mos a êsse têrmo, tão necessário 
como o oxigênio. para a vide, no dia.·· 
em que pudermos receber milhões de 
imigrantes estrangeiros. 

Não · quero (já, tantas vezes disse 
e repito) que se descuide ds.s nos
sas classes humildes e sofr.edoras. 
Quero que simultâneamente se_ cui
de delas amparando-as em todos ·os 
sentidos:' Uma tese não repele ou
tra, antes podem . ail.!ia.l' juntas, co
laborando ambas, · dêsse modo, no 
progresso do ~rasil. 

Mas somos um povo de imigração. 
Sem negar a parcela · de sangue in· 
digena que nos corre nas veias, so
mos todos ·provindos de outras ter
ras de longínquas . e diferc-ntes lati-· 
tudes. Fecharmo-nos em nossas fron
tein:.: será puro romantismo, con
templação criminosa, egoísmo cômo
do dos que "S6 pensam nos dias -de 
hoje esquecidos de que somos um , ~ . 
encadeamento d~. geraçoes, responsa-
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-veis os presentes pelos acontecimen- jeto, que vai ferir o art. 147,_ Tít. V, 
tos· do futuro. · Cap. I, Seç. I - Da N'acicmalidaãe 

.Assim sendo. os princípios adota- e cidadania •. :A!, na ndmera . m, não 
dos pelo projeto, no § 16, do . art. 164, se distingue o português dos demais 
não satisfazem à realidade brii.slle1- estrangeiros, o que me parece iDjus-
ra .. Deve ser estabelecido expressa- tiça clamorosa. 
mente como norma '3. imigração, de- Dizia alguem que o Brasil se re• 
êlarando-se a competência de lei ':Ir- parte por três classes de habitantes: 
d.i.nári.a. para a regular e a restrin- os nacionais, os portuguêses e eis es-

. gir, de acôrdo com as exigências do trangeiros. 
bem pútli::-o. Esta, na verda-de, deve ser' a gra-
. Destarte, atende-se melhor o gran- dação que nos inspire sempre ao tra-

. de e COmpleXO problema, I Limitá-lO tamento do português em nossa 
desde logo é repetir o êrro da Cons- . terra. 
tituição de 1934. Assunto como êste Se asSim não sóe acontecer, de 
não. deve tornar-se a prêsa de, tex:- · 1822 para cá corrija êsse êrro a 4.a . 
tos rígidos e dificilmente transponi- Assembléill. N!tcional Constituinte, ca
veis de uma constituição, edificada meçando, no estatuto que vai dar ao 
para séculos, se assim nos ajudar o Brasil, por conceder ao nosso irmão 
Ente Supremo . e Todo Poderoso, de de ultra-mar. um tanto do que êle 
quem rogamos inicialmente a benção já devia possuir, como nosso desco-
.caríssima. bridor, nosso colonizador e nosso 

Tudo quanto o princípio instituído emancipador, facilitando-lhe, pelo 
pelo .projeto requer e mais até do menos, a naturalização. 

· que isso ·e novas exigências que P•>r- Para atender a. tão justa aspira-
ventura apareçam · estarão perfeita- ção dos portugueses, apresento ao 
mente assegurg,dos em qualquer tem- plenário a seguinte emenda ao texto 
po.. da vida constitucional brasileira, ·. referido:· 
bastando d~cla.rar que ficam debai
xo da dependência do bem público. 

De maneira que desejo substitUir · 
o § 16, ·que impressiona mal, crista
lizando-se em normas imutáveis, por 
uma emenda. pura e s!IDples, de pou
cas . palavras, que satisfaçam a téc
nica constitucional e resolvam per
feitamente a· matéria, hoje e sem
pre; reconhecendo além do mais a 
realidade a que não' podemos fugir. · 

.E' ~sta, Sr. Presidente, a emenda 
que proponho:· · 

"Art. 164. 
§ 16. E' admitida a imigração, de

-vendo a lei estabelecer as limitações 
-exigidas pelo bem público." 

Partidário da menor limitação pos
sível à imigração portuguesa., embora 
tivesse ontem aplaudido· a emenda do 
nobre Deputado Osvaldo Lima, que 
acertadamente quer di.stingui-la com 
tódas as facilidades, . entendo · que 
mesmo isso deve ficar ao cuidado da 
lci ord~. · 
· Entretànt!o, Sr. Presidente,. dese
jando demonstrar- ainda .uma vez o 
meu aprêço pela cara gente lusa, .. 
vou, · neste. mesmo instante, apresén- · 
tar a minha quarta emenda ao pro-

"l!I. --Os estrangeiros naturali-
zados pela forma que a lei estabe
lecer, exigido · dos portugueses o mí
nimo possível das condições". 

O' Sr. Osvaldo Lima - Não seria 
preferível restaurar o princípio da 
Constituição de 91, que permitia a 
-~donalização automática aos que não 
lfizessem declaraçãO.no sentido de con-
servar a nacionalidade? 

O SR. AURELIANO LEITE - · 
Acho êsse principio perigoso para o 
momento. Minha emenda parece que 
resolve o assunto de forma definitiva 
e hodierna. ' 

O Sr. Negreiros Falcão- A exceção 
deveria ser somente para portuguê
ses. 

0 SR. AURET.IANO LEITE -
,De pleno acôrdo com V. Ex. a. 

O Sr. Dolor-de Andrade - Parece 
que, em seu aparte, o ilustre colega 
Sr. Deputado Osvilldo Lima só se re-. 
fere aos portugü.êses' a.tuaJ.mente no 
Brasil. .. 

O Sr. Negreiros F.a.káo -:. Só se 
refere aos portuguêses. ·E' medida 
Justa. indispensável e necessárl&. 



450-

O SR. AUREL!ANO LEITE -
· Isso seria, então, objeto de outra 
emenaa, porque falo dos portuguêses 
que querem vir para o Brasil. Falo 
psra o futuro t:: S. Ex."' encara a si
tuaÇão · presente. . Não é verdade? 
Quanto a mim, sugiro norma para o 
presente e para G futurG. 

O Sr. Negreiros Falcão - De refe
rência .apenas aos pGrtuguêses, como 
exce~o. 

de uma Assembléia da altura desta 
que · defronto, para · analisar o : capi
tudo referente ao Poder Judiciário · 
trazendo, peles menos, a contribuição 
da: ·mjnba experiência. · 

Inicialmente, ressalto a sua exten
são desmedida. Entra em tais deta
lhes que é maior ·do que os das três 
Constituições rem:üdas, do periodJ re
publicano. Depois sua estruturação é 
profundamente defeituosa. Até parece 
que . a distribuição das matéria'S de · 
certo mo_do obedeceu sà. normas do o Sr. 0S1)aldo Lima - Meu pensa

mento foi êsse. · . método confuso. Dai o tormento ·dos 
que o estudaram, enco;ntrando :íll.jus-

0 ·SR. ·,AURELIANO LEITE - tificá.vel afastamento da ordenação 
Sr. Presidente, aí fiçam as quatro tradicional dos nossos textos consti

. emendas com que, por enquanto· dese- tucionais, que, a predominar neste 
jo colaborar. . . plenário, sacrificará da Carta Politlca. · 

o sr·. Negreiros Falcão - Brilban- que estamos mO!;lelando, uma parte do 
temente. (Muito bem.) seu indiscutivel meredmento. O -cui

dado pelo rigor da técnica di:>ve sf'r 
O SR.·· AURELIANO LEITE predominante na. elaboração de uma. 

.... na Constituição que havemos di'! obra constitucional. Somente , deye 
em breve promulgar. . figurar o. essencial à es~-rutu't'açl~b .do 

regime. Nada· de detalhes, de porme-
. Repelidas ou aceitas pelo nobre ple- nores, porque êles, afeiam, evidente-

nário, fique assinalado que me tenho mente, a fisionomia do conjunto. Car . 
esforçado, ainda que opacamente, por mente, a fisionomia do conjúnto, Car
cumprir o mandato honioso que me los Maximilial;lo, sustenta, com a s:m 
trouxe ao seu seio memorável. CMuito autoridade no assunto, que. na feitura 

· bem; muito bem. O orador é vivamen- de. um:a: Constituição, se deve fu~..i' das 
te cumprimentado.) regras ·supérfluas no seu texto. 

As divergências q11e estão sn:g!n-
0 SR. PRESIDENTE- Tem a pa- do ao Projeto mostram eomo êle foi 

lavra o Senhor Fernando Nóbrega. - estudado por todos e em todos os seus 
O.SR. FERNANDO NóBREGA r.Lê ângUlcs. De cert, ninguém da C0'1-. 

· ta Comissão pleitearia - a unani-
0 .seguinte discurso) - _sr · Pr~iden- midade dos aplausos desta Assembléia., 
te. talvez porque me smta preso ao mesmo porque, no conceito do filóso
pensa~e!l~o d<;JS 9-ue defendem· as fo, "onde não há discórdla. hã deca-

. Constrtmçoes sm~trcas, espantou-me dêncla·: a mistura não agitada de
o ~rup.anho do. pr~Jeto da ~ande Co- ~ compõe-se. 
nussao Const1tUc1ona!. Nao quero, , . . . 
com isso, desmerecer a. obra• no seu O Sr. 11cnsw ãe Ct;str':l - ~e:t:n:t-
conjunto, pol'lque ela honra sobremo- ta V. Ex. um . a :parte. a _9onsti~1çao 
·dos os que ali trabalharam, exausti- qut; estamos e_Iabora_:ndo nao podia _ter 
\"amente, com a sua inteligência e 0 as mesmas dimensoe_;; das de _1891 . e . 
seu saber: a. sua visão de patriotas, 19?4, porql!-e, de então- pa.1·a ca, evo
}:lercebendo os fenômenos que a;cor- luunoo mmto: T~rem<'s de cogitar, _na 
mentam e afligem a nossa grande !a- de. 1946, de mstitutos que foram m
núlia humana . e inrucan.do para cada tell'am7nte estranl:!os àq-uelas, como 
um deles a solução adequada e. opox- a Justiça do Trabalho, a. Ordem Eco-

' tuna. , nômica e tantos outl'oo ·cayítulos, que 
não poderiam. deixar iie constar d') . 
:ílovo texto constitucior.al. E' preciso 
que V. Ex."' encare o aspecto da-!al
ta <le detalhes técnicos a. que alUde. 

João Mangaooira - nome C'Ijo 
prestigio cultural dispensa qualquer · 
elogio. --: asSinalou que o projeto de 
1934 era o 11t<1:Wr do mundO. Pois ain
da é um pouco menor do que o atual. 

Advogado despreteneioso de provín
. cia, que . tenho, sobretudo, sido du
. ra.nte os dezenove anos de minha vida 
pública, estou· vencendo os natul'aãs 
atropelos de quem se encontra diante 

O SR. FERNANDO NóBREGA -
Respondo ao .nobre .Representante da 
Bal:úa, que não desejaria fôsse a nova 
Constituição como a. de 1891, porque, -
reailmente, não tinbamos, á.quela. épo
ca,. a Justiça do Trabalho e outras 
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conquistas; mas, ta.Ínbém, não' a quero 
<:om extensão tamanha, oue o cap~tu
lo "Do POder Judiciário" seja maio:r 
<lo que os mesmos três capitulas das 
tr'ês constituições republicanas. 

O Sr. Coelho ROdrigues- Vossa Ex
~lência dá licença :para um a:p,arte? 

O . ~R. -ERNANDO NóBIREGA -
Com muito gôsto. 

O .Sr. Coelho ROdrigues '- A febra 
<le reformas dos nossos programas mi
nisteriais é tão grande que não :;:e
~rimino o fato de entrar a nossa Cc.ns
tituiçãlo, muitas ve:res, em detalhes 
que, noutras constituições, seriam 
desnecessários. 

·' 
O SR. FERNANDO NóBREGA-.. 

Ma'S V. Ex. a. há·. de verificar, como 
irei demonstrar, que entra em c.et9.
lhes absolutamente inúteis. 

O Sr. Barreto Pinto - Não é uma 
Constittüção; é um regulamento. 

O SR. FERNANDO NóBREGA -
Tem material, realmente, até de re-
gulamento. · · 

/0 Sr. Osmar de Aquino - O mal da 
Constituição não é ser analitica. Uma: 

. Con,stituição moderna não pode s~r 
sintética. Seu mal é· deixar de re.;u:s.r ·· 
matéria que devia merecer a gara.ntia 
constitucional, como, por exemplo, o 
cãso dos TribUIJais Eleitorais .relega·do 
para a lei ordiliãrai, e regular matéria 
que não é copstitucional. 

O Sr._ Coelho Eodrig'!Les - E' tem
po de con'igir-se. 

O Sr. Osmar de Aquino - A Cons
tituição desce até a fixar vencimentos, 
enqúanto deixa matéria da: importân
cia da Justiça Eleitoral, da c..:nstitui
ção dos Tribunais Eleitoraw -para a. lei 
comum. · 

O Sr: Lino 14achatLo - Ai V. Exce
lência ~m o apoio de Lô~a. a: Cã-
tnara. · 

O SR. FERNANDO NóBREGA 
(LendO) - Lament.o, Sr. ?residen
te, não ter :predominado no Proj.~to o 
princípio da· !ederalizaçã.o <la. Justiça 
. Estou sinceramente con7en.cido, de 

que sõm~te. assim teríamo..; uma jus
tiça brasileira mai!; prestigiada. e mais 
isenta de influências pen..i~iosas ao 

, seu , exercício. Para isso ela. deve ·ser 
custeada, unicamente, pela União e 
por esta organizada. S~ia. lllais uma 
diferencial. aproximandc e identifi
cando os Estados Federado.>.:;. 

o · sr:. .Toãó Agripino ...:.... A unifiça
~ão da Justiça nunca lhe traz a carac
tenstic'a: de -deixar, ou não, d(.. ser bra-

sileira. Ela aindà é uma das pouca5 
coisas que restam ao E:3.a.do, na flUa 
autonomia. Portanto, acnh".llll'Rcpre
sentante da Nação :po::I;.r'"'· contJ:ibuir 
para retirar-i:ie c1a· autonomia do Esta
do esse princí:p.io da Justiça u11a. 

O SR. FERNANDO NóBREGA
Mas V. Ex. a. há de verificai que não 
era o princípio ua unificação ..:.1 Ju.~-
tiça:. . 

O Sr. João Agripino - Convenho 
com V. Ex.a, no sentido ... e, que a 
U!liji.o contribua. fi~ancei.ramente para. 
pagamento da magistrat!lra, nias 

nunca se lhe atribua tôcia a. órbita. 
O SR. FERNANDO NóBREGA-· 

Acho que só podemos ter · s: just-iça, 
efetivamente prestigiada, federalizan-
do-a. · 

O Sr. Coelho_ .Tlodri.gues - Est<•u de 
acôrdo com V. Ex. a. um juiz f.ed~ral 

no interior do Brasil: · em qualquer 
município, é uma autoridaãe respbi
tável. 

o Sr. Lino Machado -- Mas, de 
qualquer :.maneira, di-nlnuiris: a auto
nomia; do Estado. 

O 'SR. FER:tÇANDO NóBREGA -
Muito grato a VV. EE-r.s. 1 l.enr.io) : 

A nacionalização do Poder Juàiciá
:rio, não é·, 11·~- forma nenhuma, mc·on
pativel com o si.r'"ema federativo man
tido no projeto_ ele Con::.titniçi:io: Rui 
:Barbosa, mis.;i:m.ári o da Federa-ção 
entre nós, 'la campa.uh't revis:~nísta, 

·pregou a u.rúdade de Poder Juuinãrio. 
Amaro C:l-':itcan!i., escrevendo o 

"Regime F€d~rar.iv.)", bateu-se pela 
unidade in:tegr·a~ da ,Justiça·, :--egtda, 
diZia ele, "ex~lu:shr.1.men:e por lei fe
deral e sem defl'!i.l.dê.:lcia. alguma dos 
poderes esta<iua1s ' . 

o Sr. Coe!ho Ro;tríg<Le3. - Imagine 
~V. Ex.":. três trib'.l'l:l-,'i, três secreta
rias, tudo isso ::; ser organizado de um 
momento ,ar-'1. O'.lt!'O, e ma-is o 
acúmulo dos processos nos três. 

. O SR. FERNANDO. NóBREGA.
Focalizo êsse a-specto mais -adiante em 
meu trabalho . 

(Lendo): 
. E nessa corrente se encontravam iu· 

ristas como· José Higino e Anfilóquio 
Botelho, em 1891, sustentando que a' 
unidade da magistratura decorria · da. 
unidade do direito, na lição de Xant 
Em 1934, com exceção dos tribUI18.is 
_de São Paulo, Minas e do Rio Grande 
do. Sul, todos os outros foram por essa. 
unificação, . que teve; ta.m.bém, a. 
a:poiá-la a quase totalidade dos lns-
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titutos ·dos Advogados do País. Nós a. Justiça. brasileira seja federali
dias vigentes, juristas do porte de Te-· zada .. 
m.istocles B-rantlão Ce:valcanti do o SR. FERNANDO .NóBREGA -. 
Desembargador Sea.bra. FagUndes de- Muito bem. Agradeço a. colaboração 
fendem essa mesma te~e. de v. Ex.a. · 

p Sr. Coelho Roãngues ~ Per- o sr. Coelho Rodrigues - Há. 
nuta-me V. Ex.a outro aoparte. um argumento ainda a •;;.vor da 

v. Ex.a. deve lembrar a neceõal- unificação da ju&tiça: se o Minis.,. 
dade da uniflcação também da JU- tério do Trabalho manda. .,eus agen
:risprudência. Infelizmente os jor- tes para orgaJJizarem so sindicatos 
:na1s acabam de aludir um incidente de manei±a uniforme, em todo o 
entre o Presidente do . Tribunal Elei- território nacional, por que · razão 
toral e o Ministro Valdemar Falcão. não podemos ter juizas diretamente 
E' triste consignar isso, no Díario ligados à justiça federal, dando a 
da. Assembléia.. todo o. "território justi:;a única e f e-

o .SR. FERNANDO NóBREGA -· dera.!? 
Essa unificação compete no Supremo o SR . .FERNANDO !l.óBREGA 
Tribunal Federal, que é o órga..l com (Lendo) - Infelizmente foi mantida. 
êsse destino constituciono.l. no Projeto, a: e:;,tabilidad~ da Jus- .. 

O Sr. Coelho Rodrigues Mas tiça •... o que impOl'ta na_ s~a. <;uali-
com a atribuição de julgar qu .. de- dade. Pela sua feder.a.llzaçao . ll'á a 
ra.m e.os outros tl'lbuuM!s, 'essá j.;- lllinh~ pr~ell'a emenda. . ~P. tt>xto 
risprudência ll'á diluindo-se. que disc1plina o Po?-~r Jud1c:a~1'? ... 

ri á. . E vou além na cr1trca, que lDlClel, ao 
, O Sr · ;Alencar Ara pe - J er!l. projeto, :revelando a Assembléia o que 
. a dm.rtzi?a sustentada por PeJro possa. haver de pretencioso nessa minha 
Lessa, Joao Mendes e rodos_ os gra.n- t'tude • 
d.es jurisconsultos do País. · a ~oda~a. sr. Presidente, o qut: 

O SR. FERNANDO NóBREGA -. está. em discussão nesta Casa e já. 
(Lendo)· - o nosso eminente co-. aprovad<J em glôbo. é o Projeto como 
lega, _D<:pü.bdo por Mlna.s Gerais, saiu da Comissão Constitucional. 
cujo nome pronuncio com o aprêço Embora divergindo no · ponto ess~n

de minha gTande admimçl\o, Senhor· cial da federalização da· Justiça, 
Gabriel Passos, proclamou, no Ins- como acima declarei; . sinto-me no c 

tituto da Oz:<iem dos Aclvogo.doJ Bru.- dever de trazer minha modesta cc
sileiros: laboração àquele trabalho, a. fim de 

concorrer para que êlé seja escoi.-
mado das im.p~rfeições e dos defei
tos que . estão,. sendo . a;pontados pela 
critica· dos entendidos, dentro c ~ora 
desta Assemblé.fa. · 

Em conseqüêu<:la, abordarei algUns 
pontos que eon.sidero mais im!'O!'tan

Ex."' dá. ts dentre os vã..-ios temas relacio- . 
nados com o Pl:.:)er Judiciário. 

Com ·referência ·aos · Tribun:aiS · 
Federais de · Recursos, acho que seria 
mais acertado que a futm·~ Consti
tuição resolvesse · o problema. em. dois 
di;,pos.itiv<:s sing"'los, '- um qu~ per
'lnitisse a criaçêi.o, pelo Conbl'esso, de 
tribunais para julgar, m gTau de 
·recurso, as causas em que. ·a tí.z:ião 
fôsse interessada; outro; de~:rmi
na.ndo que a nomeação dCJs mem
bros dêsses · tribunais· obede;:esse aos 
mesmos requeSJ.tos exigidos p~~ a 
mvestiàura no SUpremo Tribu.nal , 
Federal. Ir além disso, e, indiscuti
velmente, supérfluo, mais .do .que--isso, 
poderá. ser de maJJife:;ta.· ÍUC•lnve
niência.. Regulando a n>a.t.éria com 

"A Justiça: não dovc sc1· re
partida porque a JusL • .;a. una é 
mais forte, e a Justiça m:Us 
forte melhor g11.ranto n. própria 
autonomia politica e administra
tiva ds.'S unidades federndnb". 

o sr. Leite Neto - v. 
licença para ~ aparto? 

O SR.. FERNANDO NôBREGA. -
Com sa.tisf~ção pnra. num. 

o Sr. Leite Neto - O próprio 
projeto con,signa d!sJ:Iosft!vos que 
vêm demonstrar a. necessidade da 
1'ederação das just1çns, quando 

· estlilbelece, por exemplo, dl.spositivos 
a. respeito dos vencimentos dv., ma
gistrad-cs. Ora., não é poss!vel a Es
tado.s pequenos, com renclo.s intimas, 
pagarem seus magistndoa em con
dições idênticas à.s do E.:ta.do de São 
·Paulo, que tem l'eJlda :;.:~oeri:Jl' a. 
350 milhões de cruzeiros. Logo o 
acertado é que, primei"o, r-. padro
~ão 5!e venciinentos seja. propor
<llonal · à renda: do Es~do, po.ra. , que a minúcia. e espirito · ~tl~o •com 



' -453-

. que o. fez nos seus arts. 79 e 82, 1934, quando a lel ordinária auturizcu 
a~. criação de um Tribunal Administra
tivo, e até 1937 s.inda não o posuia-
mos. · 

· o ProJeto apresenta defeito' de . ma
ior gra.vida'àe que precisam ser opor
tunamente corrigidos pelo plená.rlo. 
Não se justifi-ca . que deixando para 

· ~ lei ordinária ~ determinação da . O SR. FERN<ANDO NóB·REGA - -
Jurisdição territonal, a · ,Constituição Mas a. elabOração desta lei ordinátia. 
tenha. desde lógo a preocupaçã-o de será privativa do .Parlamento. 
fixar-lhe as s-ades dós tribunias que · O Sr. Ferreira àe Sousa - N&.:> 
institui. Menos justifiCável amda~ é seria interessante a ConstitUição criar 
que ~ Consti~ção desde' logo crie desde' já - repit!) - pelo menos um 
um numero mintmo de três tribu- Tribunal, nem qu efôsse em suas "Di.s. 
nais. Conforme tem .sido observado posições Transitórias"? 
pelos entendidos, ·a· criação do". Tri- o SR. FERNAJ.'H)O NóBREGA -
bunais de Recursos removerá do Seria uma solução conciliatória. Pode-
Supremo apenas .. a quarta· parte de ria criar depois até mais. · 
sua tarefa atu:~.t. Af.siln sendo \Se- · 
nhor Presidente parece · den.ásis:do O Sr. Ferreira de Sousa - Até cer-
:Pa.ra distribuir por êles apenas 25% to ponto, concordo com a argw:nenta
instituir, desde logo, tr.êS tribunais ção de V. Ex.a, no sentido de que bas
do trabalho do ,tribunal existente. tará. dar competência ao Supremo T~·i-

0 Sr. Alencar Araripe ·- se · fo- bunal Federal para julgar as causas 
rem em menor número nã;.~ se -<ie- · em que a .União for interessada como 
safogará o Supremo Tribunal. autora. ou assistente. V. ·Ex.a poderia 

. 8lté suprir os Tribunais de Recur-
0 SR. FERNANDO NóBREGA - sos, porque poder-se-ia dar essà com

Agravou, ainda mais, J;>Orque esten- petência ao pi:óprlo tribunal dos Esta
deu à competência do Supremr· · Tr1- dos, 
bunaóJ. matérias que lhe eram estra-
nhas até hoje, O SR. FERNANDO NóBREGA -

E' mais acertado deixar que 0 le- Há. ngano d V. Ex.a. Se esperar um 
gislador ordinário, com 0 exame pru- pouco, verá que mais adiante focaUzo 
dente que o assunto :requl!r, sobre- essa questão. · 
tudo eepois de ouVir o Supremo, A .:nação dos Tribunais de Recursos 
coisa que me parece i;ldi;;pen:.ável, aliviaria de 25% as causas do su-
esta.beleça os tribunais ~l.õ.~ julgar premo Tribunal. · . 
necessários. . O Sr. Ferreira de SouSà - Creio at:.e 

O Sr. Ferreira ãe Sousa - Não essa criação descongestionaria o su- / 
seria; interessante que a Conl>ti.tuiçfio premo Tribunal. 
criasse, pelo menos, um 'rribunal. A 
necessidade é premente .. Os T1·ibu- O SR. FERNANDO NóBREGA -
nais de Recursos se impõem como exi- Tão· pouco se justifica, a meu ve::.-, 
gência imediata. Se de4ixannos. à lei que a Constituição fixe, rigidamente, 
ordinãl:ia,_com suas naturais demoras, o número de juizes de cada triounal, 
esta cnaçao, e::.taremos pert:cndo tem- como o faz no artigo 80. A no.,sru ex-· 

. po ~ concorrenuo para que 0 supremo periência <iemonstra que o número de 
não se desca:lgestione. juizes dos ~ tribunais 'superiores não 

O Sr. Ce>elho Rodrigues - Para des- pennaneçe inalterável muiw· tempo. 
congestionar basta; .. que se a.umente 0 No caso ocorre ainda a .::X::'..UlStãncia 
número de ministros e se <li vida 0 su- . -de serem tribunais novos em nosso 

. premo em Câma1as. aparelhamento judiciário. ·-· 
O 

= =-o • O . Sr.· Aloísio de Castro - E' incrl-
. "''"". "'""""'NANDO NóBREGA. _;_ Respondendo ao aparte do Jlusne Pro- vel que em 1946 tenhamos um Supremo 

fessor Ferreira c:.c Sousa tenho a di- Tribunal com número de membros in
zer que sou por esta medida. õl cará- · .ferior a<l d~ ~891. Naquela époc~ o 
ter geral, isto é, dcixa.r pa.:ra a lei or- . nmero de Ministros era de 15; hoJe é 
dinárla. · . - . . ,de 11. 

(!Sr.· Ferreira àe Sousa- Emprin- O SR. FERNANDO NóBREGA -
cíp1o estou com V. Ex:.a, isto é. que se Qual seja o número adequado de seus 
deixe a. matéria para alei ordinária; membros, é' coiSa a ser a.!erlda pela. 
entendo, porém. que a. Constituição :xperiência. dos próximos an"!a · e, por
d_!eria, ne~ que, fôsse nas Disposi- tanto, SI:. Presidente, a se.,. :regulada.. 
çoes Tra.n&t.óna.s , cnar logo um Tri- para maJS ou .PiU'Ill mneos, :pe'o legis_. 
bunal. ~ta.rla.znos· o que ocoz.~u em lador ordinário. 
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nistros e dividiJ.' o Supremo Tribunal 
em. Câma'l'as. 

o Sr. OsiJcaão Lima - Isso é :pe
rigoso. Já ·o demonstrei com o exem
plo vivo do .que • ocorre nos Estados 
Unidos, em que o Executivo, ·va1endo
se da facilidade de · aament&r ou d1-
mmrur, com a maioria elo parlamen
to, varia'Va êsse número e modificava 
até as decisões tomadR.S ualo próprio 

O Sr; AlenJ!G,r Araripe- Essa ques_· 
~-tão talvez venha. constitui.- principio 

fundamental. · · 

Supremo Tribunal. . 
o Sr. Ferreira de Sousa -A obje

ção nã<:r tem razão de s.:r, diante do 
sistema de inalterabilidade da · Ol'ga
nização 'das leis judiciárias por cinco 
anos. Vaie dizer, como sa acentua no .. 
ante-projeto que não llã nec:s'>iáade 
dêsse c:ispositivo. 

O Sr; Coelho Rodrigues.- Essa di
ficuldade poderá ser contornada, de..s-· 
de que se diga que só se. poderá. au

. mentar por proposta do Supremo Tri
bunal. 

O SR. FERNANDO NóBREGA -
Peço a atenção dos nobres colega.s pa.-
ra o 2;l'gumento que vou ler. .. 

Pelo projetá, a altera~o dêsse nú
mero dependerá de uma rcfcrma .cons
titucional. .Ora, :sso se a;f:gura tanto · 
mais indefensável quanto o próprio 
projeto, que também institui os· tri
bunais superiores para a: Justiça Mi,;. 
litar. a Justiça Ele1tcral e a do Tra
balho, em nen.l-lum dêsscs caso:; fix~ 

o número de seus !Ilembros. A própri.a 
composição do Supremo Tribunal po
derá ser alterada, nas lei.; ordinárias, 
por proposta do mesmo, para levação 
do número de J:lÍzes até 15. 

O Sr.· Ferreira c!e Srusa· - Parece 
que essa critica ~staria. satisfE'ita com 
w regulamentação em dispusição tran
sitória. A criação de •r-ribunais, con 
tida numa dlsposição transitória., pfr
deria a rigidez. de ':lorma..coi.tstitu~:io-
nal. . 

O Sr. AJ.encar Araripe - Sob p .. o
posta do ·Tribunal para elevação do 
número de Juizes. 

O Sr. Coellu> .Rodrigues - APOlado. 
O Sr; João Mendes - PeriDJ1.a-me· 

v. Ex. a. um aparte - (assentimento do 
orador) - Essa solução determinaria 
considerarmos êsses tribunais ,.feders.is 
como interm~d .árias. · 

o Sr. · coelho Rodrigues - Repre
sentariam um :::ub-coma.!ldo. 

O SR. FERNANDO .!'lóBREGA -
E' como os chamo adiant~·, no meu 
trabalho: Tribunah; izlte,_mediáiios-. 

O Sr. Ferreira c! e Sousa - Vale di
zer que é Uillil. sçlaçã.o 'um tanto pe
rigosa. O S:.t>:r:mo Tribunal, ccmo su
·perior que é, não· lJOd ser dividido em 
câmaras. Aliás, ~ Supremo Tríb11I1a.1 
jã teve 15 :nini;;tros e mesmo assim 
não deu conta d::: serviço. . 
· O Sr . .Coelho Rodng1~e:; - A~rmep.-

te-se para vinte. 
O SR. FERNANDO NóBREGA

Enl.retanto, o numero de Juizes· uc.; 
Tri)lunais éle JR.e<:úrsos nem por pro
posta do Supr.emo poderã ser altera
do, preceito de excessiva rigidez que 
apresenta inconvenientes notórios, 
sem qualquer . vantagem para a. efiCl .. 
ência· d ojudiciário ·ou para .. as gm !i-n-
tias da Magistratura. ·-.--... 

4) - Mas, nô que se_ .refere . a êsses 
Tribunais. onde data vênia, o proje
to se mostra. mais imperfeito; é. ex9.
cia, ou seja, na dfinição de'-sua. -êom
tan::ente no ponto de maior unpor'.:â.:-t-
petência•. A idéia dominante em noo
sos meios jurídicos, desde ·o projeto de 
criação dos Tribunais de Circuito, ao 
tempo do govêmo Epitácio Pessoa., é a 
da criaçãó de uma instância supcrio::: 
- para julgar ordinã.riamente, as . 
causas em que a União é interessa.1a, 
principalmente o número enorme . da: 
casos insignificantes de e.'tecutivos fls
cais que congestionam a. pauta elo 

. Supremo Tribunal, desviando-O·de sua 
dstinação natural, de unif.!cador da. 
jurisprudência e intérprete final da 
Constituição. . 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Se Vossa 
Ex." qUiser . uma estatística, pesso 
afarnar que em .1943 houve 582 agra
vos, naturalmente. do Exe<'utivo r;s-
cal, em 1944, 544 agravos e 1945, 543. 

Ó SR. FERINA.NDO NóBREGA -
!~uito obrigado a V. Ex.". · 

O Sr. Aliom.ar Baleeiro - Só ..isso 
representa a quarta< parte do SUpre
mo Tribunal Federal, porc;.ue nesses 
anos o movimento variou -de 2. 50B a 
2. 700 feitos. · 

O Sr. João MendeS - 1!;les terão co
mo condão balburdiar s. jlll.·isp,rudên
cia, sem. nenhuma :o·antag~m. visto co.; 
mo-.podem aú.men.lar o núlD.eto cie mi- · 

O Sr. Gabri.el Passos ·- Mas, é 
preciso <que os . agravos não ocupem 
tanto tempo do Supr2mo Tribunal 
po....-que em geral, versam .ma t~ria se- · 
cundã.rta. (Muito ·bem), ao passo que 
os recursos extraorclinátios que fazem 
verdadeiraJnente o que se chama -an
tigamente o empachB_rnnto do su-
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premo Tribunal Federal ,. sobretudo· 
com o verso de se transfori7:arem os 
~ecursos extraordinários \..in recursos 
ol"dinários, isto é, trans!or.:nar ·O su
premo Tribunal numa. teceir31 ins
~cia, de revisão do Julg::unento ãcs 
fitoo. _ 

O Sr. Aliomar Baleeiro ·- Como su
. cedâneo dos e,_mbargos su.sp::nsos pelo 
Código de Pr~sso. $ 

O SR. FERNANDO NóBnEGA -
O testemunho do Sr.-Gabnel Passos 
é importante porque · até há. pouco 
tempo honrou a Procurado.cia Geral 
da República, pela culturà e pela: in-
tegridade. (Lê) • . · 

·Dando aos Tribunais d Recur
sos competência . para jule;ar vários 
casos de recursos extraorãinários, o 
Projeto praticou uma heresia jurídica 
e oferece uma inovação destinada a 
trazer inúteis complicações à nossa 
vida judiciária. Recurso E.s:i.racrdiná
rio, na .boa técnica, só po.ra. o Supremo 
Tribunal Federal. Não é 'i>ossivel atl·i
buí-lo também ao julgan:.::•mto ee tri.:. 
bunais intermediários. Seria: a sub
versão de tôda a · cio'!.lt:.-ma. que até 
hoje tem orientado o a..;sunto. Quando 
todos achav_am que· Ja etam demasia
dos os cases de recurso extraordiná- . 
rio, o Projto· aum.enfa-lhes êsse nú
mero, não só pela instituição de · dois 
tipos - os interpostos ~para· o Supre
mo e os interpostos para os Tribunais 
de Recursos - comp, sobrt.udo, por · 
!Prmitir recurso xtraordiná.rio d re
curso extraordináio. Essa novidade 
não enconta a mais· vaga j'!.lstifica
tiva e .mnossa tradição jüridica e ne
nhum apoio doutr:iná.rio. 

O Sr. Aloisio de Castro -- ~s. !l.f 
é para uniformizar a inteipr;:.tação da 
lei. . . . . 

O SR. FERNANDO NóBREGA -
Mas, quem :pode umformll:.:.1· é o Su- , 

· premo como intérprete .final d~ Cons-
tituição. · -

O Sr. Gabrie: Passos - O Rec'!l.I's:> 
Extraordinário nascu no Er'l5lJ, como 
razão da autonomi31 dos . E:;tadcs e 
teve origem quando êstes podiam liJ
gislar sõbre Direito Adjetivo e co"'>tar 
dos países que 1egislavam sõbre D•reito 
Substantivo. A<'ontecia que, com a Fe
deração excessiva, os Estados muitas 
vezes se rebelavam contra a.l> lar~ fe
derais, e o recurso extraorainã't"i:> foi 

... criado .para restabelecer a prt>ercinên
cia da Constituição e .das leis federa!s, 
àe · forma que estamos -com 9. ·legisTa-' 
ção-: pro: ~sll!l.l fci~ pzla: União. Essa. ... 

r. 

se rebelou, o que nunca s verificou· 
no Brasil, muito menos agora. 

Outra finalidade seria a 1.mificação 
da jurisprudência, mas o c.nteprojeto 
cria uma multiplicida•de de recursos 
extraordinári.::s, tr~ormando-os Pm 
ol"dinárics o q··le en\!a'!."ece a justi~a 
complica e eterniza a.; demandas. . 

O Sr. Barreto Pinto - E' a cvm
plicação da justiça. 

. O SR. FERNA11."DD NóBREGA ·
Numa: justiça já' tão morosa · e fervi
lhante de recursos, o Projet:> parece 
só ter tido o propósito de agravar 
êsse mal. 

O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex. a não 
pode dizer mais isso diante do novo 
Código de Processo, que quase exi;ln
guiu.o recurso de agravo. · 

O- SR. FERN.A..'"'IDO NóBREGA -
Há engano de V. Ex."' Aliãs, não estou 
me referindo aos agravos. o· agra·vo. 
de instrumento não é'· o úll!•~o tipo 
previsto no Código; há <Jütrcs, como 
o de petição e u agravo no auto do 
pron...esso. 

O Sr. Osvaldo Lima. - Nó Código 
quase só existe o . agravo de i;lstru
mento, que não prejudica o andam~n-
to da causa. · 

O ·sR. FERNA:t\"DO NóBREGA -,
Por outro aspecto-, longe de estabelé
cer a clareza que a matéria requeria 
confusão ainda. Vou me permi~t:' dar 
um exemplo: o Tribunal de Apelação 
de minha terra.; da Paraíba, julga 
uma deman•da . em última àlstã.ncia, 
decidilldo pela validade . de· det€rmi_
nada lei local em face de u...11a outra 
federal ou da própria Comtituição. 
E' caso de recux5o extrao.r.linário, tí
pico. Mas, . quà1 o trib~i. que. dêle 
deve tomar conhecimento? O Supremo· 
ou o de Recursos? Pela. letra C do 
inciso m, ão artigo -77, é I) primeiro, 
mas pela letra C, inciso IV, do arti
go, 81, é o segundo. Fi..:a o advc!$ado 
na tortura de escolher quaiquer dêles, 
pela possibilidade de sacrifi<::ar o di
reito alheio c~a. defesa ":i.ne.. foi con
fiada:. Só interp<l?dO, contra tôda 
técnica, dois recursos ao mesmo tem
po. Ou então, o inicial para o Tri
bunal de Recursos e da décisão dêste 
para o Supremo. Vou repetir: um re
curso extraordinário de um recurso 
extraordinário. . 

O Sr. Osvaldo Lima - O temor de 
v. Ex.a não 'procede, porque a esco-. . , 
lha do Tribunal para que se r.)corre 
não prejudica p. ·J eclirso. S.: o Tnbu
nai se julgar _incompetente, encami-. 
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nhará o processo para o Tribunal 
competente. · 

O SR. ~í.r;NDO NóBREGA
Mas .V. Ex. a. há de convir que, na 
Constituição devemos .ser claros em 
matéria tão relevante. (MUito bem.}. 
·o nobre depuf.ado pela Bahia, espi

rito dos· mais esclar,ecidos desta As
se~bléia, Professor AibéTico Fraga, 
desta-ca o concêito do jurts-.a. que mais 
·se preocupou do assunto, no Brasil -
Epitácio Pessoa, nome que pronuncio 
com a merecida reverência, quando,· 
escreveu que: 

"E' talvez o recurso extracrdi- · 
nário o ponto que mai?res contro
vérsias tenl:l:'• pravocado entre . os 
que se dE.ruca:;n ac esGJldO do nosso 
direito const:.tüciol!al''. 

~ois ?em, Sr: i~zesic..ente, o Projeto 
atiça amda ~:..:; essa ccntrcvél'Sia 

Em tôda demanda que gire ·sÔbre · 
matéria constgucion~l ou de va~idade. 
d_e le! f~eral -:- e tarM são as que 
f1carao f~r~ . d~sse quadro - pn:>:::::.
remos, prat1camzute a ter quatro ins
tâncias. Uma demanda,' julgada no 
interior do Pará, jUlgada uma ou duas 
vezes pelo Tribu~'1l de Apelação da
quele Estal::o, ter::o. de vir a Pernam
buco, em l'fX.ursc ext!'ar;~·dinarlo, ·e, 
eventualmente, poderá vir, em recw·so 
extraordinano de T') .. mambuco ao Rlo 
de Janeiro. ?L•:::-a. os litigantes, xzen
do o mfnimo, é deveras desD.nimador. 
A .morosidaãe. tem s;.d:l sempre a maior 
inimiga: da Ju&tlça. 
. O Sr. Osvaldo Lima - Quanto a 
lSSO, concordo cc:rn V. Ex.a. Em r':
lação, porénl, aos quatro recursos -
perdoe-me a alegação - não -oro
ced7 porque, nesse. casc:r, V .. Ex."- po.
der~a !1-crescentà.r mais dois: a ~ão 
rec}sóna e o· recurso da. ação r~i-
sóna:. · 

O SR. FERNANDO NóBREGA -
. Nesse caso. seriam seis? 

O Sr. Osvà.Zdo Lima - Nem um .u,:;m 
outro é recurso. - ~-

O SR. FERNANDO NóBREGA
Não quis chegar a tanto. Não posso 
chamar. uma ação rescisória de re-
curso, mas, por delicadeza, deixei' J.e 
refutar o argumento de V. Ex.", por
que compreendi· o equivoco. . 

- A essa parte do Projeto, cump-re~ 
me salienta:r, que o eminente Professor 
Haroldo aVlà.dão, com a :;ua reconhe
cida . autoridade, opoz . fulminante cri-

·- tica na sua . rec2Ilte conrer~ncis. h!> 
· Instituto. dos- Adiogados. 

6) - Para Justiça MilHa-r acho 
excelente ar forma iio artigo ··84, . que . 
bem poderia ter Sido usada quanto aos 
Tribunais FederaiS de Recursos: ai 
se fala apenas nos "trJbunn.is e iuízes 
inferiores que s. lei institui-:-''. õ ar
tigo seguinte diz que a lei éu,-oorá sõ
bre o número e s. fcrma de escoJhs. · " 
dos juízes do Supremo Trib·.mal Mi
lita:r. Acontece, porém, que o artigo 86 
iinora parte do s;rtigo a:J, p::>rque 
regula de tal modo a forro<:, de no
meaçáQ. dos mesmos jruzes que a· lei 
ordinária nada mais terá que dispor. 
Como entendo que na Con.<;tituição 
somente deve íi~ar o que é real- . 
mente fundamental, sug1ro que a ~<Jli

são entre os dois artig')s seja: solu
cionada com a supressão do número 
86, que ·mais parece artig') de RegU
lamento de que propr:ialil·:nte de uma 
Constituição. 

7) - Sou, data vênia, pela ccnser
vação dos nomes do Sunremo Tribu
nal Militar e de Tribunal de Apela
ção,. par31_ os Estados. A inovação do 
projeto não se justifica. Só a despesa 
para renovar o papelório que se tornará 
imprestável acarreta uma pesada san
gria no erário público. E o momenta 
não é . para isso. Precisamos nos ii
bertà.T dêsse espírito de novidade, so • 
.bretudo. quando êle é prejudicial aos 
interêsses ·do pafs. Depois cousa. sin- · 
gula.r - foi o mesmo Projeto · que 
manteve a denominação de Tribu.üais 
Regionca Eleitoral, com evidente un.:. 
propriedade, porque êles existem, obri
gatoriamente, em cada Estado, e n~o 
para certa-s regi~s. 

8) -Quanto à Justiça Eleitora.! <ar
tigos 90 a 102) , entendo que sem 
qualquer inoonveniente para. as garan
tias· que a constituição lhe devo asse
gurar, o texto do Projeto poderá ser 
consideravelmente redu~do péõra to
ma'l'-se de melhor técnica. O Projeto, 
só terá de ~ucrar com a supreGsão 
do parágrafo ,.único do artigo 91, do 
parágrafo único iio artigo · 93 e do ro-
tigo 95; evidentemente a matéria. é 
mais própria. da lei ordinãria. .12.- pri
meira parte do s..."tigo 97 é de pr.tente 
superfluidade; o seu parág.~:afo único 
tuição. . ' 

O Sr. Gabríel Pàssos - A Justiça 
Eleitoral, data vênia~ deve ter garantia. 
constitucional, aquela · q".le figura na 
Constituição, de 34. E' verdade que 
há ali disposições · da. lei ordínã.ti3., 

· mas, entre nós, só mesmo com gar;;:n
tia constitucional se po~e assegurar a 
garantlas eonstituciolllil,is que a m:::té-
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·justiça eleitoral, como s.: ·obteve no. tillcar o funcionamento hoje- de um 
em na.da concol"I-e para aumentar as tribunal coletivo de ·segunda instâ.n'!ia. 
tigo !00 poçlerá. ser ma.is propriamente trabalhista, em .Fernando de Noronha 
condensada em um ou dois dis_posi- ou no Amapá? Seria a ma1s inútil é 

. Código Eleitoral.. · . · despendiosa das superfetações. 
O SR. FERNANDO NóBREGA - Dado o caráter especializado da 

Grato a v. Ex.a. justiça do trabalho, cuja ação é 
Também a longa enumeração do ar- peculiar às á.rea~ industnaliza.da'S, a. 

tigo 100 poderá ser mais propriamente única coisa a.ceita.da. é prever a ~'i.s
condensada. em um ou dois disposi- · tência de tribunais regionais, que se
tivos genéricos: o casuísino do têxto rão criados por lei ordinárls, mediante 
em nada concone para. aumentar ~'S proposta do tribunal suuerior. Isso 
garantias constitucionais que a. ma.té- permitirá que, se as circUnstâncias ':l 
ria requer. · exigirem, se institua: até mais: de um 

· 9) - No tocante aos juizes e tribu- tribunal no Distrito Federal ou em 
nais do' trabalho, apontarei como São Paulo, permitindlo a'O mesmo 
que se me afigura o deslise. mats tempo que- a criação de um Tribunal 
grâve, o· dispositivo categórico do ar- em Iguaçu ou no Rio Branco, ou · 
tigo 103, § 2.0 , que cria, obrigatória- mesmo em Estado de pouco movimento 
mente um Tribunal Regional do . Tra- tra~alhista, essa criação aguarde opor
balho, em cada Estado e em cada TeT. tunlda.de prpria. Por tôda paTte só 

. ritório da República. . se fala em inilaçáo, em crise finau-
Não sei como se possajustificar uma. ceira, cujas conseqüências estamos 

mudança tão brusca.. Temos, atual:. sobretudo sentindo e soifrendo. Entre
'mente, oito tribunais regionais em to'io tanto, o Projeto que se discute .não 
o Brasil, os qua\s vem · dando conta tem a orientação de· restringir as des-
do serviço. pesas públicas para o equllibrio das 

O S J - Ag.,.; · v· Ex a r fina'Ilças da Nacão. Ao contrá"r~o. . r. oao , .pzno - • . pe ·- . 
mite uma observação? ' · agrava desordenadamente. O que se. 

precisa, acima de tudo, é ·adaptar 2. 
O ·sR. ·FERNANDO NóBREGA :.._ futura Constituição ao que eu não 

Com muito prazer. · chamQ de realié'.ade, mas de calami- . 
O Sr. João Agrtpino .,- Os Tribunais c'lade brasileira. 

Regionais já. existentes estão dando - Por outro lado, o que, a meu ver, 
conta perfeitamente de todo o traba- deveria ~.::onsta1' do texto oon.stitucio
lho, de maneirn que ·não . há razão nal era o princípio assegurador da 
alguma para se criarem órgãos seme- justiça togada nos tribunais traba
lhantes nas capitais de movimente lhistas, em qu:üquer de suas instã:'l
pequeno. E' del::pesa muito granéP., cias. <Muito bem). 
que ·.o· Estado tem de suportar, sem A sua orga'Dização atual, eViden~.f!-

vantB,gem prática. · mente, fracassou. Temos no pais !lma 
·o SR. FERNP..NDO NóBREGA _ ~ justiça unila~ral, que envez de conc}

xatamente. Abordarei adiante êsse liar os conflitos de su!l- especializaç_ao 
aspecto da despesa pública. ~ .mais os aguça, }Gr na_o c'?mpr~~.a.?._r 

o sr. Alioma.r Baleeiro _ Quando,. a sua a:lta a_stinaç~;~-o col~tlv~ .. ta:. 
se diScutia maténa na Comissão da Quem ~eclde, n~ primerra. instancla,. é 
Constituição estava presente um juiz 0 :pres:~:dente c;.a Junta porque, ae 
d Tr 

,.. 1h f t t•-+• ordinârw,. o vogal dos empregadores 
o . a ... a o, que orneceu es a .,.,w.cas. ao lado, dêstes vota, o mesmo fazendo 

AssliD, por exemplo. no stado do o vogal dos emoregados quant aos 
Piaui, correm, apen~. por ano, 51 . ir - · 
feitos. No d eSergipe tôda a ma'téri::o seus compa';lhe os. . . t 
é entregue à competência do Tribunal ~? Sr · Alw~r. Balee1.ro - An .. ~s 

B
ah' d · , . alSSO há a pnme1ra parte: o !Wôrdv é 

da . . 1a, qu_; á conta do ser'llço ,põsto em leilão; hã a coação sõbre os 
com larga malgem de folga.. . advogados das partes"' 

O SR.- FRN.A!NDO NóBREGA - ·· 
o aparte do Professor Baleeiro é .6 SR. ~N~~o ~óBR~A.,
muito honroso para mim e semp:-e E o que malS desm?ra.liza a JUSwça 
esclarecedor. do tr~balho. Os preSiden~s ~a.s ·Jun-

. . .ta'S sao escolhtdos pelo .cntério parti-
O SR. FERNANDO Nó"BR'E.G-A - dã.rio, em geral, politioos exaltados e 

Não -parece acertado criar de cho~re apaixonados, .que se candidatam aos 
mais . vinte· e _um Tribunais. eleva:ndo cargos eletivoo e vão "fazer propagan:la 
a 28 o seu numero total. Como JUs-- de suas candi'Ciaturas no pátio· dos 
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estabelecimento;; industriao:is, como eu 
vi na minha terra, atirando os ope
rários contra os patrões, avivando 
uma cdiosidade que se conserva õ~ · . 
pre em estado potencial. A juris
prudência dos tribunais d instânch 
superior abusa das contradições, ~us
tenta os maiores absurdos, porque os 
seus juízes, co:n. honrosas exceções, 
não têm o senso da equida·de e nem 
se dP.~3,IIl guiar, ao menos, pelo bom 
senso e lógica das coisas. . 

O Sr. João 11-Ienàes - Porque não 
são juízes. 

O SR. FERNANDO NóBREGA
Sr. Presidente. como . advcgll.do, t.u 
sou um desencantado dessa Just1ça 
Pre-cisamos tranformá-Ia em verda
deira Justiça, para que ela se impo
nha à confianca coletiva. 

10) - Em referência à Justiça dos 
Estados sou qa opii'..ião que a Ccnsti.
tui::;ão deveria ci;·1.gir-se a estender :;os 
juízes estaduais as gaTantias conce
didas aos magistrados tt!i:lerais, m
cluindo-:::e ne~sas garantias, a da re
numeração cond1gna, nbs têrmos da 
€menda apresentada· na Ccmis.::ã'J 
Consttiucicnal, por meu ilustre com. 
panheiro de bancada, Deputado Ar
geiP.iro de Figu<:ll'edo. Quanto a uol··· 
menores de crganiza::;ões judi:::iàr~a. 
entendo que sena mais acertz.do dl.:'l
xar que cad:J: Ests.dc regula;;se o 
assuni.o como. lhe conviesse, atenden
do às pe:::uliar~dades locais. A tênr . ..)s 
de entrar em minúcias, prefiro o L~x
to de 1934, por considerar que ·as mo
dificações do Projete foram qua~e 

sempre para pior. Por exemplo, a ilõ.;)
va:~5.o do artigo 16, :no II n2.o tem 
l'az2,o de se1·; a!ém de não se justifi
car a div-t:~sidade do critério de pro
Il:c;;~·a {!Ue institui, a redz .. ç5.o e d~fci
tuosa, parec.enc.o impor, implicit~men
te, de t~rcm os Estaãos :c::ais de t1·~s 

Bl1t!"&ncis..s jv.àl~iZrias, l!Oltsn. ·que ~:) 
que ~üponho~ ~o existe e!11 S:}o Paulc, 
c que na~C.a ex"Jii.~a!~ls: 110 meu Es tad~, 
con!o em tantos outros. Em rela •. ão 
ao D5.st:r.ito Fêã,eral, então ... o àispcsiti
vo imporhrh em tàl subve::são, cuel.:: 
chega a ser impraticável. 

11) - Pe::so que a faculdade de pe-~
doa::: e comut.a.r us pe::1:a:s crir:linais de
ve pertencer, p1·ivativarnente, 8-0S P!·c
sidente da Repü.blica. mediante p«.
r-e:er f::lvcr~vel d.o Conselho Peniten-· 
ciáric. Permiti-ia, como fez, . embora 
tàcitamente, o Projete, aos Governado
res dos .Estados, é um r-etrocesso que _ 
se não justifica, é entregar-lhes 11r.rt 
anna política para premiar os seus 

correligionários deliru;[uentes, como 
ocorrida antes de 1934. 

o Sr. Osvaldo Lima - ós Pre;;l
dentes da República estão fuentos d;;s_ 
sa mesma parcisli.dade política? 

O SR. FERNANDO NóBREGA
Respondo a V. Ex." Eu quis, apenas, 
restringir,· coni a minha sugestão: 
"mediante parecer fa'V<>rável do Con
selho ·Penitenciário". o nobre colega 
há de concordar em que é muito mais 
difícil a um Presidente da Repúh'l'
ca praticar atos como os que se ve
rificaram, no Brasil, até 1934, do que 
os Governadores, em cada Estado da: 
Federação. 

o Sr. João- Agripino - Permita 
Ex." uma obse:rvação: no regime an
terior, o instituto do indulto era mui
to mais moralízado. Quando, por.Zm, 
passou a ser faculdade do Presiden
te da República, o. regime ditatorial 
dêle se servia t:ara beneficiar paren:.. 
tes de. éorreligionários. Antes não 
acontecia,· quando .era faculdade dos 
governadores. 

O SR. FERNANDO NóBREGA -· 
Antes acontecia escandalosamente. 
sejamos justcs. 

ó Sr. Coelho Rodrigues - E' .vn ~-
da·deiramente eaificante. , 

O SR. FERNANDO NóBREGA ·
(lendo) 12) - Sou, finalmente, pela 
supressão total do artigo. 111 e do. in
ciso XV do artigo 116 do Prc]e';o, 
poroue regulam m::>.téria disciplinar, 
c1·iai1ào órgãos de correição num E.:;
t:::.tuto Constitucional. Invoco ne~ta 

ir:stz.nte e mais uma vez o granõe 
Rui B:ubcsa. traçando os caminl1os 
seo·mos por on<ie devem palmilhar ~..l
todos ar, Constituintes br:::sE·eiras, nes
tas palavras que vão resistindo 2. aç!io 
arquivadc:ra do~ tempos: 

"A Constituição d~buxa somente 
a estrutura do organismo politlco, 

'apen:1s d~lineia as imtitUiç5es, 
nos s~us traços preõomin:::.n•.~s. 

São largas sínteses, súmulas de 
princípios gerais". 

o Sr. Osvaldo Lima- Mas a ~ons
tituição de 91 adctou essa dotltrm~ c 
!:.áo evitou os :;.·busos que o proJeto 
agora pretende cer<:ear. 

O SP... FERNA!\TDO NóBREGA -
o projeto silencia; ts~itamente, p~r

mitirá aos governadores decretarem 
indultes. 

·sr. Presidente, aqui fica a miu'.l..'l -
coni;ribuição ao delineamento da: C~-
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ta- Constitucional que vai gmar os 
destinos da nova Democracia, no 
Brasil. 

Espero que a Comissão Constitn
.ciolial receba :mfuhas emendas e sa
gestões, como as dos demais Rep1·e·· 
sentantes nesta: Casa, inspiradas que 
foram no zêlo patriótico, que a todos 
anima, de realizar uma ~nstitul~,;~o 

que reúna os anseios da Nação que 
renasce, depois de tantas e tão· d"!l
ras vicissitudes dos últimso tempos. 

Todos estão certos de que o traba
lha: da Oomissoo e do Plenário tem a 
orientá-lo um só e único propõs~to, 

que é o de dai ao pais uma Consti
tuição à altura de sua cultura polí
tica, ·capaz de manter a estabillds.de · 
das instituições jurídicas asseguradc
ra:s da existência livre dos · hcmei!S. 
Uma Constituição que se inspire nas 
mais puras tr.adições republicanas, ·é 
verdade, mas que não seja um obs
táculo aos ideias democráticos das 
futuras gerações brasileiras. <i!i!·;:.ito 
bem; muito br..m. Palmas. O orador 
é cumprimentado). 

O orador se demora na tri"bunc. 
por ter o . Sr. João Ur~uzo ceàiào 
o tempo de sua inscrição. 

O SR. PINTO ALEIXO - Sr. P:·e
sident~, peço a palavra, pela· ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o ~obre Representante. 

O SR. •. PINTO ALE!XO (pela 
ordem) - ·Sr. Presidente, confia
do na bondade de V. -Ex.". peço per
missão . para falar da. bancada .. 

Desejo. dar ~a explicaçilo . pessoal 
aos meu;; pares. 

Hoje, exatamente no momento .:;m 
que penetrava :i:!O recinto, fui smp.re
endido com ::.. · declaração de um dos 
periódicos desta Capital, em QUe !"e 
me atribula um:1 frase pessimista P.m 
relação ao Partido político a que me 
agrem1ei.. 

Não tanto por mim; Sr. Presidente, 
porque já esGou afeito às críticas àa 
imprensa nos tr~s longos anos de go
vêrno do Estado da Es.lna, mas, sim, 
pelo P<trtido de que me orgulho de 
pertencer, ê quE: estou a. dar esta ex
plicaçãc;. · 

Nenhuma entrevista concedi à im
prensa após a reanião ·de lideres ha-

vida nesta Casa. E' verdade que, ao 
terminarmos os nossos trabalhos, !ui 
procurado por um reporter que de
sejava saber de que se havia tratado . 
EXcusei-me, entretanto, . de quaisquer 
declarações, dizendo que sôbre o as
sunto só poderia falar a autoridade 
que havia convocado a reunião. 

A !rase de referência; sr. Presi
dente, para aqueles que me conhe
cem, _ deve sofrer a mais formal re
pulsa, prim-eiro por;:rue todos conhec~m 
a linha . de discreção qeu procuro 
guardar; em segundo lugar, porque, 
Sr. Presidente, eu, mais do que Q.llil.l
quer . outro, estou absolutamente se
guro da extrema vitalidade 'do P.S.D. 
(Muito bem) . Não há quem, conne
cendo os incidentes do pleito de 2 de 
dezembro, possa negar a convicção 
democrática· que anima todos os nos
sos correligionários, nesta hora cheia . 
de dúvidas que estamos vivendo. 

o Sr. A.liomar Baleeiro ...:.. Cheia de 
dúvidas, Sr. General? · 

O SR. PINTO ALEIXO - Sim, ele 
dín'idas. 

O Sr. · AZiomar Baleeiro - Estou 
ouvindo a V. Ex." com oraser e aten
ção, mas não me sint"o. bem infor
mado do que se passa. Qual foi a 
frase que atribuiram a V. Ex."? 

O SR. PINTO P...L:EIXO - Em 
"manchete", um jornal atribuiu-me 
esta expressão: "Dou 48 horas de vida 
ao P .S.D. ". 

O Sr. AZicmar Baleeiro - Dou um 
poucc; mais. Fizeram uma coisa hor
rível a V. Ex."". 

O Sr. Josi Vc:rela,- Estou com essa 
espzrança, n1s.s a verdade é que se 
acham muito longe da realidade~ 

O S?... ?INTO ll..LEIXO - Sou da
queles que estão convencidos da ex
trema vit.,.lid:tde do P. S.D. 

O Sr. AZc:s:o de Castro - Agora, 
mais do que nu;J.ca. 

O SR. PINTO ALEIXO- Sr. Pre
sidente, seria . possível que um Par
tido, que consegue eleger o seu can
did...<=tto à suprenu investidura da. 
Nação ... 

O Sr. Altt.tmirando Requião - Pela. 
diferença àe mais de um milhão de 
votos. 
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O SR. PINTO AI.ETXO- ... possa. 
ter· apenas 48 hóras de existênei~? 
Não! ll:sse. Partido sobreviverá a tôds.s 
as intrigas e insídias, e levará por 
diante seu programa, para conduzir. · 
c. Brasil a.c. ''Seu esplêndido destino. 
<Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Tem .a pa
lavra o Sr. Juranclir Pires. 

O SR. JU&A.NiDm PIRES - Se
nhor \Presidente, acabamos de apre- · 
c1ar rima profissão de fé pa~.á.ria, e 
os assuntos partidârios trazem à .AJ;-

. sembléia, evidentemente, paixões mui
to mais intensas do que matéria cons
titucional. Estamos, entretanto, na 
hora das realizações e na necessida
de de ultii;nar, o mais breve possível, 
a nossa Carta· Magna. · 

De tato, aparecem em primeira li-
nha, . entre os as.suntos de alta rele

. va.ncla, aqueles que tratam da base 
econOmica · da nova Constituição. O 
Capítulo "Da Ordem Econômka.", 
contudo, no seu sentido· genérico, não 
inclui o que, realmente, me parecia 
necessário dentro de uma ordem nova: 
um novo poder, o econômico. 

\ . ' 
Nas fórmulas politicas clássicas,. dis

p'llnba.mos sem de exemplo dos três 
poderes, como consta ·inclusive da . 
nossa Constituição, na fórmula de 
Montesq,uieu: independentes e har
mônicos. 

Mas, na realidade, um único poder 
existe:. aq~êle que emana,- precisa-: 
mente; da vontade popular. E está. 
e":presso logo no art. 2.0 . do projeto 
constitucional, quando diz que todo 
poder emana do povo e em nome 
dêle é ex2rcido. 

Em. sendo assim, um único poder 
soberano aparece; evidentemente, o 
Legislativo. 
· O Sr. Agamemnon Magal'h.ães .,.... 
Inclui o poder econômico na. ordem 

social. Apresen,le1 emenda no senti
do de ser permitido até mandado de 
SeSUJ:Il,nça. contra os abusos dêsse . 
poder: Infelizmente, a Comissão não 
aceitou. O reparo que v . Ex. a. fêz; 
também é meu. · · 

o SR. JUR.ANDm P'IR.Es -co
Ilheço a. emenda e devo declarar que 

acompanhei ·com· carlnho a. atuação 
de V. Ex:.a nesse sentido .. 

Mas, dizia., o . único poder · é o Le
gislitiv.o. Todos os· outros' agem· em· 
função das leiS, do ritmo determinado 
peltl Legislativo pâra as . ativ'Jda.des. 
naturaiS. São, pois, delegados· de: po
der e não pOderes em si. 

o Executivo apenas realiza. 8quilo 
estatuído em lei .. Nenhuma obrigação 
assiste a· quem quer que seja de fazer 
ou deixar . se fazer alguma coisa, se
não em virtude de lei. o gra:ode po
der é o Legislativo . 

Necessârlo ·~ torna, entretanto, a 
erta.çãÓ de doiS poderes. Um já exis,. 
te, sem essa forma - o Tribunal de 
Contas; poder financeiro da Repú
blica, que examina e põe dentro do 
ritmo da execução ordenada pelo Le- · 
gislativo as resoluçaés legais e,.obriga. 
ao cumprimento legal da matéria or
·çamentária.. Mas em: teiTeno eco
nômico, qual a garantia que pode ter 
o Legislativo quanto à perfeita rea. 
lização dos planos qúe elabora e do 
planejamento que em realidáde es
tatUl? 

O Sr. :Altamiranào Bequiáo - Vossa . 
Ex.a. tem tôda razão. .. 

O SR. JURANDm. PIRES -
E' preciso, por conseguinte, a criação 
de um poder econômico que faça cum
prir a vontade do povo, expressa pelo 
seus representantes no· Congresso, 

~e poder teria, além das funções 
de contrôle, as de elaborar planeja
mentos econômicos, a serem submeti
dos ao órgão politico, que é· o Parla
mento Nacional.· Com isso, il.dapta.
se o Brasil•ao novo aspécto da. civili
zação. E' claro que, inicialmente, às 
.civilizações baseadas na tradição mi
litar de comando, em tôdas as épocas 
da humanidade, ·sucede .a fase . indus· 
trial; mas guarda-se, ainda,.. o con-

Imagina-se q1!9.nto o Executivo pre
cisa, para a realização da. vida na
cional, de fôrça e deliberação . de co
mando, quando hoje se subStitui êsse 
conceito pela noção de admjnjstra.ção, · 
precisamente a nãe mtetlerê:Ó.cia e· a. 
negação do próprio comando. Adnii
nistrar é adaptar a determinado riti
mo e policiar a. ação nesse sentido. 
ceito de comando para o Executivo. 
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O Sr. Altamirando ·Requiãô 
Muito bem. :Sste, o verdadeiro con
c~ito do direito administrativo moder
no. 

O SR. JURANDIR PIRES 
Exato. 

Assim, é n,ecessá.rio. se elimine a 2X

tensão de livre arbítrio dos governan
tes, limitando-o por meio de órgãos 
de contrôle. 

o --sr. Plínio Barreto - Aliâs, no 
próprio in:terêsse dos governantes. 

O Sr. Altamirando · Requião 
Estenderia a observação do eminente 

- Dr. Plínio Barreto aos próprios go
vernados: em benefício de todos 
governa:qtes e governados. 

.O SR. - JURANDIR ~IRES 

Penso que o ilustre Sr. Deputado 
Plínio Barreto apenas aludiu aos go
vernantes porque os governados es-. 
tavam incluídos na· defendida pelo 
humilde orador. O benefício, de fato, 
é para ambO!>; diante da impossibili
dade, na complexidade da, vida contem
porânea, de- o chefe da nação vel" e 
apreciar todos os fenômenos proces
sa-dos em tôrno de sua própria. ação 
política, E' êle; entretanto, o único 
respórisável por tôda esta manifestação 
de ·fôrça, que muitas vêzes excede o 
limiar de sua possibilidade controla

. dorâ'. 
· Assim entendo e especlficamente os 

controles, tal como sucedeu -com o 
Tribunal de Contas, que apareceu, a 
principio, quase esporàdicamente _ na 
nossa forma constitucional e repre
senta, hoje, um destes órgãos cu!os 
:.."neficios 'nã.o sa poderia exaltar su
ficientemente dj,ante do que tem feito 
para a vida· política e econômica do 
Brasil. (Muito bem.) 

Claro que, também no terreno eco
nômico, é . mister se compreenda o 

' sr:ntido humano .da vida. be órgão 
exercerá. tal função com a elasticidade 
que o problema econômico pede. 

Por outro lado, nosso regime de tro
-cas com o exterior e os regimes de 
salários· determinamos os grá.us de 

. · .absorção do mercado interno. E os re~ · 
- gimes fundados na troca têm trazi

do ao mundo contemporã.neo os mais 
trementos. 'desastres. Isto. porque ora 
llâ""falta de tudó, como no presente, 
em virtUde d.a abertura. dos nossos 

portos ao escoamento da produção na
cional; ora excesso de produção, crian
do calamidades iguais aquelas que cor
respondem à falta. E- nuncà ou quase 
nunca se ajusta, pôsto ,que transitó
rio, o ·período de igualdade entre a 
quantidade produzida e a consumida, 
pela inexistência de uma - regulagem 
correspondente aos níveis de salários 
para absorção · dos elementos produ- · 
zidos, e devido às barreiras alfande
gárias, às limitações de exportação, 
c~.pazes de manter o mercado interno 
à altura d6 consumo, equilibrando-o 
com a :;:~redução. Função eminentemen
te científica, de estudo, tem, entre
tanto, a parte política cfas suas nor-
mas. . 

. Nesta ordem de idéias 'ô poder eco
nômico teria · como função manter a 
regulagem, submetendo-a, continua
mente, á decisão política do Parlamen
to. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Dese
. jaria citar também, como elemento 
regulador da produção e do consumo, 
a criação de cooperativas no inte
rior, para o pequeno produtor, e nos 
centros de consumo para aquêles que 
têm de paga:r suas contas de venda. 
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
l&.vra o nobre Representante . 

O SR. JURANDIR PIRES - V. 
Ex.a ·tem tôda razão.- O cooperati
v"ismo nasce e deve ser regulado, evi
dentemente, por êsse poder econômi
co, porque é o que substitui a função 
anti-social da propriedade. 

A propriedade tem função social 
ou anti-soéial. Social, qÚando pro
duz; anti-social quando trava a mar
cha progressiva do pais. 

O cooperativismo, as fazendas cc-
letivas, a divisão em pequenas p:r'l
priedades, representam a solução ad .. -
quada, capaz de aumentar a prod1.4-
ção destinadâ"'" à distribuição. 

Imagínemos que não existam os 
meios de pagamento. Abstraiamo
nos, por minutos, do símbolo dinhei
ro, aue é a medida de valores . eco
nômicos, e veremos que, quanto 
maior fôr a produÇão, tanto maior 
a qUantidade de elementos a serem 

. distribuídos pela socíeda.de humana. 
Mas .a hipótese não se dá, na reaJi-
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dade, porque a intervenção dêsse ele
mento entre duas trocas, -- o di
nheiro - -não está em relação com 
a quantidade produzida. E,. então, 
não se absorve a produção, por·. fal
ta de meios. de pagamento capazes 
de assimilá-la.· Desta !erma, há ne
cesSidade de regular o meio fidu
ciário. Não se compreende que· hoje 
se entregue ao Executivo a maior e 
'R mais completa fôrça determinante 
das . demais, que é a alteração do · 
meio circulante ... Pela Constituição 
isso competirá ao Congresso, que se 
não obriga às emissões, fruto do re
desconto, cujo limite é administra
tivamente fixado pelo Ministério da 
Fazenda. Entretanto, êle representa 
o grande oscilador dos meios de pa
gamento, nas possibilidades do mer
cado interno. 

o Sr. Coelho Rodrigues - Lem
bro a V. Ex. a que, com a carestia 
da vida, -o hábito de todo brasilei
ro . é não aceitar cheque em paga
mento, criando a necessidade de 
grandes . quantias no . meio circulan
te, a fim de atender às trocas no 
interior do pais. · 

O SR. JURANÍ>IR PIRES - Os 
clássicos cost:umam negar esta. opi
nião. Entretanto, sou dos que acre- -
ditam, como V. Ex.a, que só quando 
se trata de bens de consumo, .o cré- · 
dito . pode ter influência na depre
ciação da moeda, porque tôda sua 
aplicação, quando se trata de meio 
de produção, é apenas um adianta
mento sôbre a produção que há de 
vir e que não altera a situação re-· 
!ativa da oferta e da procura no 
mercado. 

. O Sr. Coelho Rodrigues __:_ Per
doe-me V. Ex.a, mas meu aparte re
feria-se· ao meio circulante e às 
grandes emissões que tivemos. 

Há falta de crédito no cheque, de
vido à desconfiança ~e deposita.; 
da pelas nossas popwaÇões do inte
rior, na sua maioria analfabeta, fa
zendo com que tenhamos agora ne
cessidade, coni- a Ca.restia de vida, 
com a elevação dos preços, de muito 
dinheiro para .dar vida aos negócios 
em nosso pais. 

O SR. JURANDm PIRES - Sen
do o dinh~ . um instruinento de 

troca e o seu valor fixado por uma 
fração que tem o numerador utili-· 
dades e o· denominador dinheiro, seu 
valor decresce- tôda vez que se au
menta o número de moedas em cir
culação, e cresc~ tôda. vez que se 
aumenta o número de utilidades dis-
poníveis. -

q · Sr. Osveüdo Lima - Mas, · au
mentando-se o dinheiro há possibili
dade de elevar-se o numerador uti
lidades. Isso é o que quiz dizer o 
ilustre Deputado Coelho Rodrigues. 

O SR. JURANDIR PIRES .....: Ti
nha dito há pouco que só êle au~ 
nienta · o nunl.erador quando aplica
do em bens de produção, porq'l.le ein- · 
pregado em bens de consumo, .. ao 
contrário, diminui, crescendo a in-
flação.· · · 

O Sr. Altamirando Requião -. Nes
te caso a· depreciação da nossa moe
da, hoje, não é uma resultante da 
inflação. Não há _ inflação. 

o. SR. JURANDIR PIRES - ·E' 
que a restrição do crédito que se se-· 
guiu à inflação monetária, isto é, 
à quantidade de moedas em circula
ção, determinou que sua aplicação 
não fôsse em beris de produção,· e, 
consequentemente, há agravação pela 
redução do seu pode:t: aquisitivo, pelo 
não aum~nto do numerador. .-· 

Quando a moeda é lançada em cir
culação, ém grande quantidade, pode 
ocorrer o que se verf.icou com o caso 
bizarro da moeda falsá em Portugal, 
- a.que tive ensejo de me referir há · 
dias - que melhorou as condições da 
moeda português a, e com o. ouro -
moeda internacional - arruinou a 
Espanha. Enquanto a Espanha apli
cava o excesso de moeda em bens de 
consumo, Portugal, no casei do Mar
quês de Sarre, aplicava moeda falsa 
em bens de produção. 

O Sr. Altamirando Requião . ....,... A 
tese de V. Exa. é verdadeira, Ínas, em 
compensação, leva. ao seguinte racio
cínio: é que a desvalorização do di
nheiro não ·está na razão das nossas 
emissões, porque, embora desvaloriza.~ 
do, o dinheiro sob outro aspecto, con
tinua caro. Quanto pagamos d~ jurO$. 
se recorrermos a uni. banco? -, 
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o SR. JURANDm PIRES - · Se poderia parecer que as ta."{as de juros _ 
V. Ex8 • me permitisse apreciar o pro.:. deviam ser· reduzidas; ao· contrário; 
blema da taxa de juros, diria· que a elas aumentam e aumentam precisa. 
mesma é o resultado da depreciação mente porque se somam na degra-
da própria. moeda. dação que a· própria. moeda repre-

Há uma lei universal que diz nada . senta. . 
se perde ~ nada se cria, tudo se trans- O Sr. Coelho Rodrigués - V. EX8 • 

:forma. Como era possível ao dinheiro deveria· levar em .consideração tam-
criar alguma coisa? o que' acontece bém a ação governamental que parece 
com o juro é que êste representa a estar querendo experimentar o :fôlego 
degradação da própria moeda· e, para da Nação e do comércio. Vou citar 
que V. Ex8 • note bem êsse fenômeno, um exemplo: lançam-se 600, 800 mi'-
digo mais que a depreciação da moe- lhões de ~ruzeiros com desapropria-
da representa a média do juro. Vos- ções, no mercado: lançam-se emissões 
sa Excelência veria que um real, por e mais emissões, porque as cambiais 
ocasião da. - invasão da Península estão retidas no estrangeiro e aqui se 

·Ibérica pelos mouros, dava para a dá papel . moeda; fazem-se emprésti-
conqúi.sta da liberdade de consciên- mos aos milhões, aos pecuaristas. 
cia pelos nobres; o real tinha poder Tudo isso é dinheiro que se lança na 
.aquisitivo um milhão de· vêzes maior circulação. 
que, quando o Sr. Minis~ro . Sousa o SR. JORANDm PmES _ Pernu-
Costa. quis batisar seu múltiplo com ta V. Ex.8 assinalar nesse ponto pequeno 
o nome de "cruzeiro", como se ima .. 

d~talhe: o dinheiro aplicado em espe-
ginasse que, mudando-lhe 0 nome, culações não é crédito invertido em 
pod~ria resolver um grande problema bens de produção. 
nac!ona~. . O Sr. Coelho Rodrigues - Mas é 

E clru:o q_ue, nem mudando de nome dinheiro que entra em circUlação; que 
ou de P<:drao .nenhum de nós se v:_ste - . deveria chamar a taxa de juros a ni
com ~1or nume~o de panos, se este vel mais baixo. 
é medido por meio de polegadas, me-
trm: ou·jarda.S. A quantidade é a uti- O SR. JURANDm PffiES - Mas 
lidade; a unidade real ecouômica é -dinheiro em circUlação aumenta, po
a utilidade. o dinheiro serve apenas rém, o denominador da :fração que 
para dar a situação relativa entre diminui o poder aqUisitivo da moeda. 
duas. unidades. · Ninguém eleva taxa de juros ao ni-

0 Sr. AZtamirando Requião - Vos~ vel que deseja, porque ela é resul
sa Excelência respondeu brilhante-_ ~ante da ~esvalorização da moeda~ V e
mente, com o talento que possui. A J~-se o JUdeu, P?r exem?lo: em seu 
verdade, porém, é que não me fêz livro sagrado, o Juro ~st;.pUlado é de 
convencer. Se o jUl'Õ é o resultado 6% · Procu::e-se um JUdeu e_ verifi
tipico . da degradação do din.l-Ieiro, não que-se se ele empresta a ess~ taxa. É 
é possível dar-se ao dinheiro degra- que semelha~te·t~a nem mesmo a cus
dado valor quando 0 juro que êle ren- ta de prestigio religios? pode ser manti-
de não corresponde a essa degrada- da em nível que o livre · arbítrio dos 
ção. :t:omens deseja, mas dentro da posição 

fiXada pelos determinantes econômicos. 
O SR. JURANDIR PffiES - Re- · 

pare v. Ex_a., todavia, sempre que . O Sr. Coelho Rodrigues. - _Posso 
aparece 0 regime da infl..ação e que ru:nd~ citar outro exemplo de mter-
pela lei da oferta. e procll!"a... vençao governamental. 

O Sr. Altamirando Requião - Ai O SR. JURANDm PmES - Escla-
está a questão. Não reconheço, aliás, reço que não estou detendendo o go
como inflação o que comumente por vêmo. 
ai- se conceitua como tal. o Sr. Coelho .Rodrigues-- Perfei-

0 SR. J'URANDIR PIRES ·- •• .' · tamente. Estou tenta.nto provar que 
pela lei da oferta e procura, repito, a ação governamental é a determman-
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te da proçura de dinheiro que existe, 
apesar das emissões continuadas. . 

O SR. JURANDIR PIRES - Eu di-
·- ria a V. Ex.8 ·que a situação se agrava 

intensamente, em virtude, sobretudo, 
da fixação de prêços, da demagogia dos 
tabelamentos que agora ainda estão 
procurando ressurgir, com grande in-
tensidade. · 

ll:: o que se faz no leito de Procuste, 
onde \Se estica o prestígio da declara
ção a:Í'tificial e oficial do valor, de to
dos aquêles produtos que estão abai
xo da tabela· e ao. seu nível e se ati
ram para o câmbio negro, para a ginás
tica, a acrobacia financeira e enrique
cimento dos especuladores. 

O Sr. Osvaldo Lima ·-· Não houve, 
apesar da falada ihflação, no Brasil, 
até agora, aumento de juros, o que 
constitui a negação da inflação. 

O ·SR. JURANDIR PIRES - V. Ex." 
acha que não houve aumento de juros 
no Brasil? · 

O Sr. Osvaldo Lima - Ao contrário: 
verificou-se diminuição. O juro domi:.. 
nante no interior do Brasil, sempre foi 
de 20 a 24% e, agorá, é de .10 a 12%. 

. . O &R. JURANDIR PIRES - O caso 
do Brasil foi ímpar, precisamente pelo 
tabelamento do juro. ll:: que. as comis
sões para a obtenção de juros che
garam_a ser um mercado interno dos 
mais nefastos. Esta Assembléia Cqnsti
tuinte deveria, inclusive,estudar e ana
lisar o quanto isto representou e re
presentl!.. Assistimos aqui à denúnci.a 
espetacular, por ocasião do caso Dahne
& Conceição, em que os· juros iam 
acima de '30%, enquanto isso não se 
dava em relação aos empréstimos hi
potecários. Sabem VV. ~.a o que se 

· denominava, entre nós, "cadeia da fe
licidade": quem não estivesse nessa 
cadeia dificilmente obtinha as possi
bilidades de crédito necessári..as às rea
lizações ·imprescindíveis à. vida nacio
nal. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Vou dar 
outro exemplo ·da ação maléfica do 
Govêrno. 

O Sr. Osvaldo Lima - Não vá V. 
. Ex.. a citar um _exemplo semelhante 
ao àa -pecuá.ria, que não foi :favorável 
aos pe(:uaristas. 

O Sr. Coelho Rodrigues -- A ques
tão é que, na pecuária, deram_ di
nheiro e, de um momento para ou
tro, como medi<la drástica, negaram
no completamente. E' a intermitên
cia. 

o Sr. Wellington Brandão - Todo 
o mal está em se · confundir expan
são econômica com expansão ·infla/ 
cionista. 

O SR. JURANDIR PIRES - V. 
Ex.8 tem tôda a r;:l.zão; V. Ex.8 tocou 
no ·ponto. . 

O Sr. Wellington Brandão - To<lo 
·o barulho _gira em tôrno desta con-: 
fusão·. 

O Sr. Coelho Rodrigues- Vou mos
trar outra ação do Govêrno. As au
tarquias . emprestaram · dinheiro a 
rôdo, o que fêz com que surgisse 

. uma porção <le estabelecimentos Qan~ 
· cáries. De. um momento para outro, 
'mandou que se recolhesse o dinheir.o _ 
Estabeleceu-se o pânico na praça. 
Depois, o Govêrno ordenou que se 
efetuassem os pagamentos ·a pres
tações, mas o pânico já havia lavra
do na praça. E' ou não ação <lo Go
vêrno? 

O Sr. Wellington Branàiio - A tes'e 
do orador é transcen<lente. · 

O · Sr. Coelho Rodrigues - A tese 
estaria certa se. não houvesse ação 
do Govêrno atr~palhando tudo. 

O SR. JURANDIR PIRES - V. 
Ex.8 há de-me_ permitir falar em es
-peranto. v: Ex~a está se expressan<lo 
numa lingua e o ilustre Represen
tante Sr. Wellington Brandão em 
.outra. Vou fazer a tra<lução para o 
esperanto. . . (Riso,) 

O Sr. Café Filho - 'Vai -sair outra 
- lingua? 

O ·SR. JUR..AND.ffi PIRES - Mi
nha iritenç§.o é conciliar as duas lin
guas. 

O S'f\ Coelho Roãrigua - EstoU 
falan<lo pcrtuguês claro. 

O SR. JURANDm PIRES - Na.. 
realidade, o problema é exa~ente 
êste: enqua-nto a apreciação estava. 
no terreno financeiro, encarávamos _o . 
assunto dentro da face econômica, e 
apreciávamos a produç§.o em si, inde-
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pendente dos meios de pagamentO, 
'POrque a. ea'Pacidade de assimilação 
do .ser humano é, · pràticamente, ili
Ihitada: Limita-se, apenas, porque as 
condições de consumo não lhe permi
tem assimilar as quantidades produ
zidas. · 

E' que os meios de pagamento não 
. estã.o à altura da quantidade· produ

zida e daí as crises de excesso de pro
dução, que têm _feito a. desgraÇa. de 
todos os paises. Podemos até dizer que 
a guerra universal foi· um resUltado 
da não compreensão dêsse fenômeno, 
que criou situações tremendas de ex
cesso de produção, ao lado da morte 
de inÚllleras papúlações pela fome. 

O. Sr. Coelho Rod-rigues - Estou 
seguÍndo muito bem a orientação dou
trinátia de .V. Ex."', mas não posso 
deixar de trazer à tona os casos con
cretos da nossa administração, para 
compararmos a beleza da sua teo
l'ia com a situação desastrosa da prá-

. tica. 

O SR. JURANDIR PIRES ...,.. Pro
meto ao nobre colega. ocupar a. , tri
buna; logo que seja possível tratar de 
matéria não êonstitucional, numa 
análise de tôdas as lei; ·econômicas 
criminosamente ·entravadas por ori
entações de govêrno. Mas não o fa
rei durante o período de disc-assão do 
projeto cOn.stituciona.l, e _até pedirei 
ao Sr. ·Presidente que, nos últimos 
cinco . minutos que me restam, r.a.e · 
permita quebrar a norma regimental 
para dizer de assunto que; no mo-

. mento, reveste, realmente, grande ur
gência. Trata-se da situação em que 
irão fi~r mais de dez mil brasileiros 
d~spediàos do Departamento Nacional 
do Café e das em:prêsas de jôgo. Te
nho recebido, em · quantidade, apelos 
lancinantes de chefes de fanúlia, com 
prole numerosa, que estão ..• 

O Sr. Aloisio de Castro - V. Ex."' 
tem· razão; coilheça vários nessa si:
tuação. · 

O SR. JURA.N.DIR PIRES -
realmente m. situação mais do!orosa ,. . / 

que se posss. .unagmar •. 
O Sr. Lino . MacluLdo Recebi 

a.pêlo de inúmeros funcionários · do 
· Depa.ri;runento Nacional ·do Csfé, no 

'· 

mesmo sentido. Estão inteiramente 
desa.m~-dos. 

O Sr. Aloisio ele Castro - Funcio
nários · de mais de dez anos ·de ser
viço. 

O SR. JUR.A:NDIB. PIRES - No 
próximo dia Hl, terão de pedir dis
pensa para receber lima indenização 
que lhes vai aliviar por algum tem
po, ou, então, jogar seu destino n{)S 
azares dos acontecimentos. 

E' indis!lensável - e nêste sentidó 
faria, da tribuna, apêlo ao govêrno -
que, an~es do dia 10, com a maior 
.brevidade, se possível amanhã, sedes
se uma palavra a esta gente, que pre· 
cisa trabalhar - direito fundamental 
do homem na época em que vi·v-emos. 

o Sr. Lino Machado - Para .não 
deixã,-1os, por assim diZer, no escuro. 

o Sr. Adelmar Rocha: - Entre 
êles, há expedicionários que estão mo-r
rendo de fome. 

O SR. JURANDIR PIR®S - Er 
, veniade. - Há expedicionários que

estão morrendo de fome. 
O Sr. Osvaldo Lima - A dificulda- · 

de do. govêrno está em que tôda essa 
gente só quer trabalho burocrático, 
quindo precisamos de trabalho produ
tivo. 

O SR. JURANDIR PIRES- O ilus
tre colega . não pode :reedU'CSI!' um in
diVidUO, que se preparou sob determ.i
nooo sistema de tra;balho, entregando
lhe a enxa-da; para. iniciar nOIVo mé-. 
todo -de vida. 

o Sr. Li?W Machàdo - Há empre
gllldos envelhecidos num trabalho de 
15 a.nos no Departa.mento do Café. 

O SR. JUR.AN'Dm PIRES- NãÓ 
se pode fazer a rea.daptaA;ão; é pre
ciso a~ar trabalho para êsses ho
mens. 

A .América. do Norte possibilitou, com 
o New Deal, ·o a;proveits.mento total 
àe seus empreg3.dos. - E repare V .. 
Ex.a mesmo com os burocra,ta.s que 
admitiu e a. que deu serviço dentro ~e· 
caóa tipo· dé trabalho que o ameri... . 
cano estava habituado a. realizar, tor
nou-se a. primeira. nação- no concerto
do mundo. Isso preclsame:nte porque 
siJ o trab&ll:lo erJs a riqueza;. 
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o Sr. Aluísio de Castro - Em parte, 
êsse fun<:ionalismo podia ser emprega
do na fiscalização dos dinheiros pú
blicos, pois a evasão é enorme. A ar
:reca.dação não sobe, devido à fiscali
zação deficiente. 

O SR. JURANDlR PIRiES - V. 
Ex. a tem razão. Além da f:isca.liza.
ção, torna-se necessário normalizoair os 
serviços, traçar planejamentos econô
micos. São medidaS a adotãr em um 
paJis como o Brasil, em que tudo está 
por fazer, e onde há falta de tra;balho 
para qualquer espécie de atividade. 

O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex; a deve 
reconhecer também que o problema é 
muito complexo, principalmente por
que êsses trabalhadores. querem todos 
ficar· nas cidades, nas capitais. 

O Sr. José Augusto - Nunca dis
seram isso. 

O SR. JURAN:Dm PIRES - Não 
importa a natureza do serviço. 

O Sr. Café Filho - A· marcha da 
borracha fracassou. E' natural, por
tanto, que êles queiram f.icar nas ci- · 
da.des. · 

O Sr. Osvaldo Lima - Quanto à da.. 
borracha, estou de ~rdo; mas a mar
cha para o Oeste não fracass<>u. 

O Sr. Dolor de Andrade - Reco
nhecemos que o govêrno. tem a obri
gação de colocar êsses brasil.eiro.s, pelos 
quais todos nos batemos; e -preciso, 
porém, atendamos à situação de nos
sos orçamentos, que não permitem o 
aumento do quadro de funcionários. 

O Sr.· Alta mirando Requião - O 
orçamento da receita?. 

O Sr. Dolor àe Andrade - Tenni
narei o meu pensamento. 

O Sr. Altamirando Requião - Foi 
exSitamente a tese que o Sr. Aluisio 
de Castro leva;ntou. Não há necesSi
dade de aumento de . impóstos, mas 
de fiscalização das rendás, pã.ra evitar 
a. brutal ev·asão que se dá. 

O Sr. DOZÓr de Andrade - Não• to- · 
quei nêsse ponto. 

O Sr. Café Filho- E' indis:pensáwel 
a redução das despesas, que estão sen
do a.um:entadi!.S, inclusive oam missões 
no estrangero. · 

O SR. J'UR.ANDIR PmES .:... V. 
Ex.• tem razão. No dia em que se 

proibiiun as comissões no estrángeiro, 
via.jMTa para América do Norte um 
dos signatários da lei que disso cogi-. 
tava .. 

O Sr. Dolor de Andrade - Não falo 
como homem de govêrno, porque per
tenço justamente à oposição, e nessa. 
atitude pretendo ir até ao fim do 
mandato. 

O Sr. Osvaldo Lima - Cuidado, 
porque V. Ex. a. pode cheg?J: só .•• 

O SR. JURANDIR PIRES - O as· 
sunto não é partidário. 

O Sr. Dolor de Andrade- Precisa
mos acentuar o seguinte: no orçamen
to da República para 1941:!, verificamos 
que, numa receita de nove b!lhões e 
duzentos milhões de cruzeiros aprox1-
madam·~nte, dispendemos com ó pes
soal a elevada cifra de 3 bilhões e .800 
e tantos milhões de cruzeiros, salvo 
engano. Estamos, portanto, gs.stando, 
com a rúbrica pessoal, nada mais, 
nada menos do que 41,5% da receita da 
República. E' o que desejo frisa<. 

O SR. .JURANDIR PIRES - Res
ponderei a v. Ex." que se quisesse en- . 
trar na apreciação absoluta da rúb'rl
ca pessoal, não ter:a quarenta e tantos 
por ~ento, mas 100%,, porque tudo no 
mundo é trabalho humano convertido 
em utilidade. E. só assim se repr~ 
senta a riqueza. 

A citação da porcentagem da ve't"J:Ia. 
pessoal em relação à verba totai, f<:.Z
me recordar o s-Eguinte fato: quando 
.as estradas de ferro da França. e.sra
vam ·em situação de descalabro; 'foram 
elevadas as verbas de pessoai, que pas
saram de 60% a 85%; .e elas sai:am 
do regime de de!icit para o regime. de 
saldo. E' que se mobilizou o traoalho 
humano. E' por isto .que eu dlgc.:. o 
aumento da verba de pessoal re"O;:e. 
senta aumento de trabalho humano 
e sq o trabalho humano representa 
aumento d-e produção. 

O Sr. ·Dolor de Andrade -Não çoa 
contrár!o ao amparo a êsses trabalha
dores brasllei.ros. Apenas · dlgo _que 
precisamos ,estudar o problema., que é 
complexo. 

O SR. JUR.ANDIR PIRES - Era o 
que tinha. a. dizer. '(Muito. b~; muf.; 
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to bem. Palmas. O orador é cumprt
mentado.) 

São enviadas à Mesa ás seguin
tes emendas oferecidas ao pro1eto 
da ConstitÜiçãó: · 

N.0 182 

Ao Art. 3.0 , ns. v e Xvill. 
~Substitua~se o n. 0 V por êste: 
V, permitir a entrada de fôrças es

trangeiras no território nacional, fi
xando-lhes o· tempo que nêle poderão 
permanecer. • -

Suprima-se o n. 0 xvm. 
Justificação 

Do projeto: 

te, senão estatuir que da pemr!ssfi.o 
dada deve constar o prazo da perma
nência. 

Entre os fins para os quais pode
mos consentir que tropas de outrea 
países nos. atravessem as fronteinúl, 
está. o de uma cooperação com ali 
nossas fôrças numa guerra internacio
nal. Nêsse caso, o prazo não poder6 
consistir na determinação de um laP
so de tempo. Nem por isso, entretan
to, deixará. de ser determinável. o 

A disposição da emenda consta de 
algumas Constituições estrangeira., 
como seja a do Chile. 

O n.• XVIII 

Art. 3. ° Compete 
mente à União: 

2. &te número deve ser suprimidO 
pela mesma razão por qt,le, conforme 

privativa- mostrei noutra anenda, deve desapa-

V, permitir que fôrças es~ -
trarigeiras transitem pelo terri
tório nacional ou nêie permane
çam: 

Xvill, organizar a a.drninis
tração do Distrito Federal e dos 
Territórios. 

O n.• V 
· 1. A en:.enda, quanto a êste inciSo, 

procura atender . a observações feitas, 
no seio da Comissão, · apó-s a aprova
ção dêle. 

recer o n. 0 m do art. 4. 0 , segundo o 
qual competirá privativamente à União 
legislar sôbre a sua 'Ôrganiza~o judi~ 
ciária, bem como sôbre a organizaçãe 
judiciária . do Distrito Federal e dos 
Territórios. 

Que necessidade há., com -efeito, de 
&f.ri.buir à Umão, em dispositivo es.?~
cial, a campetência para Olt'gani.zar a. 
a:rlnninistraQã.o do Distrito Federal e 
dos Terri-tórios, quando êstes, e<>mo 
aquele, carecem. de autonomia poiítica 
e à Uniãc. se acham SUlbordãnad;os? 

Por isso mesmo que tal é a situação 
dessas enrtida.des, semelhan<be dispooi-

Conquanto se trate de uma velba. tiv<O não pode ter por fim excluir • 
disposição, pois vem de 1891, pareceu coo:::JJpettlêncila.. d!elas paxa. se o;rgani
à grande Comissão, ou a 'uma parte sarem. 
dos seus membros, que lhe deviamos Pocl!erá. visar à eerel'I.ISáo dia . compe-
modificar ós têrmos, tornando expres- têncisa. dos Estados-? 
sa uma condição que nela· p~ti.va- NãÓ 0 pode ser. Os ~tadiOS, uni-
mente. se encerra. dadas federadias, não ·têm· jurisdiçil.o 

A idéia da modificação foi sugeri- senão dentro ·d-os respectivos territó
da pelo verbo permanecer, que, num · rios. Só têm poderes, ·quanto a este 
dos seus sentidos, é sinônimo de jfcar. · particu[a.r, para se ~llimrem & ai 

·nevemos mantê-lo, ou substi~-lo próprioo <art. 112). 
por outro? A. verdade é. que nenhum Definindo o Distrtto Federal e oa · 
mal decorre dêsse· verbo; pois é ela- Territórios, dWen.odo, come)- diz, .ao a:r-
. ro que, por meio dêle, não se quer tigo 121, que a sua adlini!IiistTaçi.o ser& 
significar senão que fôrças estrangei- regulada por lei federal, o projeto tem 
ras podem não só atravessar. o terri- dito qué só a lei fedem.l pode rego
tório nacional, mas tambélÚ demo- Já-h. 
Tar-se nêle pOT aZ!nLm tempo. s. N""ao se diga que :ca à:!Spo,sdçã.o _do 

se alguma coisa se fa:.z mister, no inCiso em apreço há uma. simples ~ 
caso, não é tornar isso mais evtden- pe_~ da do al"t. _121, e que tal re-
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petição é lfcllta., porque na.d.a. içlpa-.ie 
que êss-e a.rti.go coll!denoo- as disposi
ções esparsas sõbre a competência da 
U.níão. . 

o argUmento, d-a fato, -nOO pr~-e. 
O á.Tt. 3. "• a&1i!ll. como o art. 4. 0 . t.em 

· por objetivo defi..'lir a federação, eon
\ratp()n":i-o os pOderes &1. União a..os Es
ladCf;. Não há, pois, lugar nêle P<~-m 
a declAraçiW de UllJa oompe-tência. que 
os\ Estados se não poderiam arrogar. 

.. Aliás quando · aiSS'im nãJo :fôsse, e ti
vesse d:e permanecer no a:r:t. 3. o a 
dis-posição d<J seu n." :x:vm, os iJê...-m.os 

· àlêste inciso deveriam ser estieS: 

xvm. o:rgan:izar a. just,Wa da. 
União, bem como a jUSJtiça e ::u 
adlministraçâo do Distrito Federa] 
e dos Tettitór]os. 

Is1lo é: deveriam-os reun:ir à. ::fi.spo-
8ilçáo d!essa alínea. "a" dia alinea. nr 
d-o art. 4.0 , por'isso, que, no-ar~. 3.• 

·é que têm lugar as matérias que ca
bem inúiras na. oam.petê!lJCia dia União; 

S. S., 7 de j.tmh<> de 1946. - ClO
d<>mtr Ca:rd.oso. 

. N.0 183 
''· ·, 

Suhstitua-se pw êste: 

Art. 7.0 O Poder Legi5Ja.Uvo é exer
cidlo · poe1o 0oDgl'€SS() Nacion:&l, "'que se 
compõe dla. Câtllaira. dos DeputSid:os e 
do Senado Federal. 

Isto. explica:ria o que se ve:r:ifioa nllS 
artigos SUil:>s~üentes, onde câlllrara., ora. 
no Singu]Jai!, ora no pltm:aJl, é vooã.
bulo freqüen!Jeme.Dite usado nêsw se.n-: 
tido lato. 

o têrm10 Tamo não é relleti.do no ca-
pitulo. . 

2. Não são raras as Oo~tuiçóes 
qu-e, ao tratar-em do Poàler Legis'la..tivo, 
o dizem, inic.iallne:nie, dividido em 
d:u.as câ.ma.pa;s, UlDla da.s qu.a.às é o Se-
!Jl&:OO. . 

.A.. forma dla emenda elWOilltra-se, 
eDJtre outras, na OO'IllStitu.i>çã.o dos l!JS,
ta&s Unidos, art. 10, sec. v•: 

"AJZ legislative pawers· herf!in garan
tetl shall be vesteà in a Cow.;ress. ot 
the U nited.' Staties whiê/1, shall consist ...... 
ot a Senate and H ouse oi· Re:pre-sim..;. 
tatf:ves . " 

. S; S.,· 4 de j.unih.o de 1M&; 
Cloi!Pntirr Cardoso. · 

N.0 ll!4 

. A<> s.l.'lt. 14: 

· SUbstituã.;.se pelo ooguim.<te: 
Ar:t;. 15. Os deputa® e senadores· 

são. mvioláveis pelos .seus. votos e pe
las pa.llamas e opiniões que emit.irem. 
oo exe-rcicio do man<'b:tto.-

Justificação 

Do projeto: 
M-t. 14. Os depUltad:os e os 

se'.IÍadlares São mvioláveis :5)".J.L' ~' 

Justificação suas opi.niões, pala.vrns e votos,· 
Do projeto: · no exeroicio d<> ma.ndla.to. 

1. ss-te a:rttgo não é su!1c1entemente 
Art. 7.0. O Poàier ~lativo p~.. :te-.... ,_ .. ~ 

~ exerciüo pelo C~JDgresso Na.- cla<ro. .,..e-se en: ......_.,eT na. -"UJ.,.,rpre-

cional, que se compõem de ®l.S =~:~~~e~~~:=:~:. 
ramos: a Câm~a. dos Deputados re.s serão invioláveiS, pelas suas opl
e o Senado Fed<eral. niões e palavras, s.iltWa. qUMldo ~ 

1. Suprim-amos as pata:vl"a.s ~ de . tra:nhas às su.a.s funções.· 
dois ramos. Se tivermos de .empregar Ora, a veràade é·' que .o cllSposi'l;ivo 
s.i um têrmo genérico, sob o qual nos·· tem em VistJa a:pen2s as palavras e 
possamos ·ref~ilr. a. tm1a. e o.utrn. cãsa. . opiln!ões emitidas nos a.utoS por que 
do Congresso, êsse há de S-er câmtim. seja exercido o man.thl.to. . . 

O noss~ sist-3!na é bi-ca.merei, é Pode- 2, A OonGtituição em geral re!e-
;tia.a:noo dWel' que o OoD®t"esso Nacio- rem-se eom precisã.o a. esse. i:nviol!\
Dal se compõe de duas ·câ.t:na:ra&: o Se- ~; 
Il2.do F-edera.! e , a. Oâ.ma.ra. d<l6 ~ . "Os cLepuba.dos, dlz a. da Espa-
. putad"O&. Jlib.3.o d.e 1931, sã.o mvloláveia 'Delas . 
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votos e opiniões emitidas por _êl~s 
no exercício do seu cargo". · 

Nos mesm'Os têrmos é a do Chile. 
A do Méxieu dispõe o .segUinrt;e: 

. "Os d!eputa.dos e senadores· são 
inrvioláveis pelas opiniões emitidl3.s 
no exercício das suas funções'. 

Igual, a disposição comesponden te · 
di& Constituição peruana. 

3. Cumpre distmguir a situ~ã'O pre
VWta. no art. 14 da resW.ta.:n.te de opi
niões e pa.l.S. vras . emitidas, pelo me::n
!bro do Congresso, na constância do· 
rmand:ato, durante o .tempo em que 
é esta ex€\l"cido, mas fora doo mCl'Jllen-
1los em que o exerça: 

Por eSitas, o d!eputa.do ou senador 
responderá. Apenas, nãto pod~rá. se:: 
processado sem Iicelnça da sua câ
mara. 

S. S. , 6 de junho dle 1946. - C lo-: 
àomir Cardoso. 

N. 0 185 

. Ao art. 21, depois da palavra Es
. tado: acrescente-se "ou Interventor 
federal". . 

As razões que determinaram _a ex-
. ceção quanto ao exercício· dos cargos 
de ministro, devem prevale<::er na hi
pótese prevista, da escolha de con
gressistas para auxiliar_ o Executivo, . 
quando se fizer . nS(;essária mterven
ção federal nalgum Estado-membro. 

Sala . das Sessões, 6 de Junho de 
1946. - OswaldO Lima. - EtelviTio · 
Lins. -Ferreira Lima. 

. N. 0 186 

Ao art. _27. 
Reu.nam-se num só dispoSitivo· os 

parágrafos L 0 e 2. 0 dêsse artigo, com 
a seguinte redação: · 

"Parágrà:fo único -. O número mí
nimo dos deputadOs .será· de . sete por 
Estado e pelo Distrito Federal· e de 
um por Tetritório, não podendo. -.en
tretanto, ser· reduzida' a atual repre
sentaçãto". 

Justifcação 

Não me parece acertada- a redação 
do § ·2. 0 dêsse artigo, que dispóe: "A 
representação, que 1á hOtroer sido feL. 
ta _em lei, não poderá ser reduzida .. , 
preferindo, para melhor clareza e cor- -
respoD:dêDcl.a. com-a situação vigente, 

que sa diga expressamente - a atual 
representação. Assim entenremoo, sal-
YO melhor juízo. . . 

Rio, em Assembléia Constituil)-t~, 6 
·ãe junho õ.e 1946. -· Dantas Junwr . 

N. 0 187 

Ao n.O XI, do art. 27, acrescente-se: 
"As custas nos ex:ecutivos fiscais não 

poderão exceder ao triplo da quantia 
cobrada". 

E' comum que numa dívida de pou
cas dezenas de cruzeiros, se contém 
custas aue à.s vêzes atingem centenas 

· de c.ruieiros·. E' de notar que isto 
ocorre sem que os atos processuais se
jam pedidos pela defesa ou pelo exe-
cutado. · · 

constatam-se casós em que iun de
vedor perde uma valiosa propriedade, 
que não raramente é o . sustentáculo 
de sua liberdade econômica; para sa
tisfacão de um crédito mínimo do Es
tado; do município, ou da União. 

No meu Estado há um truste de 
exploradores qe viúvas e de ne-cessi
tados, que arrematam por preços irrl~ 
sórios os prédios levados à praça, para 
pagamento de impostos. 

Comumente, os executados nem têm 
conhecimento dos têrmos das exe
cuções. Os oficiais de justiça certifi
cam negligentemente ou· dolosamente 
as citações iniciais, e eomo têm :fé pú
blica, é o bastante para que se con
sume a extorsão. 

Não é possível continuar a iniqui
dade. 

Sala das Sessões, 6 de Junho de 
1946. -. OSÚ)aldo Lima: - Etelvino 
Lins. - Ferreira -Lima. 

N. 0 188 

Ano n.o II, do art. 34, acreseente
se: "Fixando-se nestas o qantum 
máximo". · .-

A providên-cia -da fíxaçã0 do má.xl
mo da emissão que autorizar o Con
gresSo é uma. cautela -recomendada 
pelos doutos, para suprir a inferiori
dade congênita da moeda fiduciária. 

Ela . terá,· além disso, a virtude de 
tolher qualquer tendência ínflacionis
ta, que -assalte o Govêrno.:'quer nas 
emissões f:eitas diretament~ pelo ~
tado, quer nas que forem feitas por 
bancos autorizados. 
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Não há boa moeda papel, sem li
mitação da sua quantidade, na medi
de. das necessidadés da circulação. 

Sala· das Sessões, 6 de junho de 1946. 
- Oswalão Lima. -'-- Etelvino Lins. -
Ferreira Lima.. 

No art. 64 

N.0 189 

SEÇÃO IV 

SU<prima-se o parágra:fo único 
Acrescente-se no Cl!IPítulo n 
Ila elaboração dos orçamentos e de 

abertura de crédito extraol"di.nários. 
Art. Haverá junto à Presidência 

• da República, organiza..do por decreto, 
um Departamento CODl as seguintes 
atribUições: ., 

a) organizar, anualDlente, de acôrP.o 
CODl as instruções do Presidente da 
República, a proposta orçamentária a 
ser enviada por êste à Câmara dos 
Deputados. 

b) estudar pOl'!IIlenorizadamente as 
repartições, deaJ!l-Ttam.entos e esta.bele
ciDlentos públicos, com o fim de de
i!erminar, dQ ponto de vista ~ econo
mia e da eficiência as modificações 
a. serem feitas na organizaçãO dos ser-

. Tiços públlcos, sua contribuição .e agru
pamento, dotações orçamentá!'ias, con
dições e processos de trabalho, rela
ções . de uns com outros e com o pú
blico. 

JustificaçD.o 

I - - ,M.· mOdernas Constituições não 
devem ser apenas programáticas ou 
teleológicas; . tlevem estruturar o sis- • 
tezru; a.dministrativo do país,_ como 
tal, não deve ser esquecida nenhuma. 
peça :fundamenta.l em suas disposições. 

n - !>2.da a linha de evolução dos 
D. aspecto essencial de tõda adminis
tivos, a elaboraçã.o orçanlentá.ria é 
o aspecto esencial de tôda adrmjnls-

" tração pública - já· que dela depen
de todo o fluxo de rendas governa
m~ntais e sua conseqüente utilização 
em ativ1da.deS que visem o mhdmo 
bem estar público. 

m - }!or conseqüê.nda., já. hoje se
ria :tallla qualquer Constituição que 
não ests.tu1sse dentro do ma.is ava.n-

Ça;do gráu das modernas técnicas ad
ministrativas. 

IV - Segundo sua· ev.olução histó
rica; a- elaboração -orçamentária, nu · 
:.na1s evolufdas democracias modernsa. 
ora esteve adstrita ao Parlamento <re
gime parlamentar inglês, p. ex.) ora 
a um órgão especiaUz ... do, junto ao 
Presidente. da República, (0 Bureau 
o! the Budigit dos U. S., p. ex.). 

V - Por outro lado,- deixar ao MI
nistério da Fazenda con:i.o estatui · e 
atual projeto da C.onstituição, a com- , 
petência para organizar a proposta ge- · 
ral do orçamento (art. 63, ·pará.gra.fo 
único item I) seria Ulll8. involuçã&.
seria voltar a antigos ê...--ros, já que o 
Ministério da· Fazenda por sua natu- · 
ral COilliPetência é apenas. um órgãO 
de Administração Federal, especializa- · 
do em arrecadar rendas e suprir o 
Tesouro Publico. Atribuir-lhe hoje 
outras funções, seria perturbar-lhe 
fundamentalmente o ritmo de traba-
lho; . . . 

VI _,_ Além do mais, o. orçamento. 
hoje, não é uma simples lei. de ~eios. 
E' mesmo mais que um ·plano fman
ceiro; é um plano econômico _parcial, 
lde fundaS repercussões político-so-
ciais. . -

VII - E' necessário, pois,' um órgão 
de planejamento orçamentário ca;paz 
de uma elaboraçâo paciente e esclare

. ci.da, tangendo todo a transce:Ddêncls. 
dos problemas nacionais. 

Rio de Janeiro, 7 de junho de 1946. 
-E~õwRocM.-BumN~.
Artur· Fischer. - TiegíveL - Ezequiel 
Mendes. - Francisco Gurgel do Ama
ral Vale1tte. -- E; Barreto Pinto.· -
Manoel Benfcio Fontenele. - Erigido 
Tinoco. - Pedro_ Vergara. - Campo~~ 
Vergal. - Leopolào ·Peres. Berp> 
Condé. -.RomeU Fiori~ 

N.0 2.190 

Suprtma.-se a expresd.o .. paxa. or
garoizar um regime democzático ... 

Ao sa.rts. '1.0 e 2.0 : 

· Subst!.tuiam.-se pelos seguintes; mo
dmcado, eonseql1entem.ente, o Titulo. 

. . 
41Art. 1.0 o .Brasil, pela ~ per;

pétua. e Jndlssoluvel de. !JeUS _ IErt&-
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Co&, Distrito . Federal e Territórios, 
Constitui uma federaÇão; 

Art. 2.0 São -mantidos () regime de
mOCl'ático e a forma repub~cana. de 
govêmo. Todo o poder emana. (lo" 
povo e em seu nome é· exereido. 

·.Art. 3.0 O govêmo da União tem 
sua sede ·no Distrito Feldera.I;•• 

/ 
Jw;tifica.ç{io 

Nenhum poder ·teria. o direito de 
<:onvocar . a Assembléia Consttiulnte 
para "organibar" um determinado. 
:regime. 

Na sua soberania, a ela é que com
llete decidir qual o · regime a se-
.. adotado" ou "mantido". . 

O que há de mais fundamental na. 
Constituição é o regime. 

Não se justifica, pois, a inclusão da 
matéria no preâmbulo, e sim no texto,· 
ainda mais quando neste está ·incluída 
a "forma" do govêrno. 

Quanto ao artigo 1.0 , se ·nos têrmos 
<lo Projeto o Distrito Federal e os 
Territórios "integram·,. a União, por 
que destacar estas unidades e formar 
com elas uin parágrafo? 

A nossa emenda, em três disposi
tivos apenas separa · cada assunto, 
de acôrdo com a sua propriedade téc-
mca ,a saber: · 

1.0 ) Como se constitui a União; 
~2.0) O regime. e a forma de go

verno; 
3.0 ) . A capital da União, neste caso 

f~.ndo à. afirmação menos acertada 
· de qú 4ilB. mesma. é o Di~trito Federal. 

Com a ~riação de Territórios a ex
pressão "Estados Unidos do BrasU" 
vai perdendo a súa. significação. Os 
Territórios fazem parte do BrasU. 
mas não o fazem dos "iEstados uni.;. 
·Cios". ' 

Por que li§.o corrigir a ·1mprop'rle
Ciade, quando é certo que .todos cha
mamos ao nosso país - "Brasil" ao 
·passo que "Estados Unidos do Brasfi" 
representa apenas a e."q)ressão enfá
tica e de imitação estrangeira., de uso 

·meramente burocrático? 
Sala das Sessões, em 24 de junho 

de 1946. - Caillão Goãoi. 

N.0 191 

Ao art. 77, n.O m: '-
Redija-se: Art. 77- Julgar em :re

cm-so extraordinário, as causas deci
didas em única instância: 
• a) quando a decisão fôr contrária a 

qualquer dispositivo _ àa Constituição 
Federal: _ _ · 

- ..•. 

b) quan'Clo a decisão fôr contra li
te:rãl disposição de tratado ou lei fe- ·. 
der-.c1l, sôbre cuja aJPlicação se haja 
questionado; 

C) quando se questionar Sôbre a ·vi
gência ou valldaide de · lei federal em 
face da Constituição, e a- decisão do· . 
tribunal julgador negar aplicação à 
lei impugnada; 

d) quando se contestar a validade 
da. lei ou ato dos governos locais em 
face da Constituição, ou de lei federal, 
e a decisão do tribunal julgador reco
nhecer valido o a·to ou a lei impug
:aados; 

e) quando ocorrer diversidade de 
interpretação õ.efinitiva da Gonstitui
c;ão ou de lei federal, entre tribunais 
locais; entre qualquer dêles e o Trl- · 
bunal Federal de Recursos ou o Su
premo Tribunal Federal, ou ainda, 
entre êstes dois últimos Tribunais. 

Justificação 

Com a redação proposta ficarão fun
didos os dispositivos do. n.0 m do 
art. 77 e os do art. 81, n.0 IV, de 
vez que a matéria do recurso extraor
dinário somente~ poderá ficar, no 
nosso entender, a cargo do supremo 
Tribunal Pedem!. 

. Rio, em Assembléia Constituinte, 6 
· de· junho de 1946. - Dantas Júnior. 

N.0 192 

Ao art. 77, n.0 IV: 
Redija-se: "Rever, ·em benefício dos 

condenados, nos casos e pela forma 
que a lei determinar, os processos fin

.- dos em matéria criminal, inclusive os 
militares e eleitorais. · 

JustijicaçãiJ 

Parece-nos preferível a redação ado- · 
· tada, sõbre o dispositivo, no art. 76, 
n.o· IV, da Constituiç§.o de 16 de ju
lho de 1934. 

Rio, em Assembléia bo:nstituinte, 1t · 
de junho de 1946. - DCLTLtas Júnior. 

N.0 . 193 

Ao art. 81: . 
Redija-se: "Art. 81 - Compete ao 

Tribunal Federal de Reeursos: 
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I - Processar e julgar as ações res_. 
'" cisórias dos seus acórdãos. 

II- Julgar, em recurso orcllnário: 
a) as causas decididas· em ·prini.eil'a. 

instância pelas justiças locais, quando 
a União fôr interessada como autora 
ou ré, a.ssisttente ou opoente; ou quan
do se tratar de . crimes praticados em 
prejuizo de bens, serviços ou interês
ses da União, ressalvada a competên
cia da justiça eleitoral e da militar; 

b) as decisões de ·juizes· locais, doe
\negatórias de. habeas-corpus,_se fôr 
federal a autoridade apontada comG 
coatora!' 

Justificação 

As atribUições do Tribunal Federal 
de. Recursos devem, no nosso enten
der, ficar circunscritas tão somente, a.o 
que dispõe o art. 81, ns. I e n. 

Não se justifica, de modo algum, a 
pletora de atribuições que o Projeto, 

. nos outros •incisos do artigo em aprê
ço, confere a êsse novo órgão do Po
der Judiciário, algumas em concorrên
c:.a com o Supremo Tribunal Fede:m.l, 
'de modo a se tornarem fontes de con
flitos, de difícil ou impossível solução. 

Ademais, há feitos ·como o recurso 
extraordinário e a revisão crlmlnal 
que sômente cabem, pela sua pr<>pria. 
natureza .. ns. competênçia dum org$o 
superior. 

Rio, em· Assembléia· Constituinte. 6· 
de junho de 1946. - Dantc.S Júnior. 

N.0 194 

Ao art. 81, n.o IV: 
Suprima- se. 

Justijicaçdo 

. O assunto a que se refere êsse dis- . 
positivo esÇá cóntido em outra <m!e.n
.da, apresentada ao art. 77, n.o m. 

.Rio, em Assembléia Constituinte. 8 
de junho àe 1946. -Dantas jümor. 

N.0 195 ~: 

Ao art. 81, n.o V: 
Suprima-se. 

Justificação 

A 'revisão crfmlnal deve ser da ~· 
petência do Supremo Tribunal Federal. 

Rio,. em Assel'D.blé!.a. Constituinte, S. 
de junho de 1946. - Dant~ Júnior. 

N.0 196• 

Ao número I, do art. 116, acresc-;!11-
te-se: · 

"Os Tribunais poderão divi-dir-se ea · 
Câmaras, contanto que cada 'uma. não 

· tenha ~enos de -cinCo juizes". 

Os Tribunais brasileiros, em grande 
nümero, estão hoje divididos em CA· 
ma.ras de três membros cada uma. A.d. 
df:clsões em matéria contenciosa são. 
assim tomadas por uma minoria mstg
ntficante de desembàrgadores. Em. 
geral, num total de · dez, ou onze j1.ú~ 
zes, dois resolvem por todos. · 

Dessas decisões raramente caoem · 
embargos, quê forcem a ma.nifestaçã.o 
das câmaras reunidas. 

O prejuizo qué isso trouxe à jv.st1ça . 
é incomensurável. · Dois juizes, n:un 
total de onze, não podem decidir em 
nome do tribunal. 

Na prática os inconvenientes sao 
alarmantes. 

Ninguém se conforma que as sen-
. tenças de ta.l maneira proferidas de

runam as suas aemandas. Ademals. 
os que lidam no fôro sabem dê outras 
razões, que estão ·a. exigir a. a.provação 
da emenda., que . restaure no .país a. 
fé e a confiança nos arestos do J11d1-
c.iário .• 

E' muito mais !ácil sugestionar d!'ls 
juizes do que quatro ou cinco. Dá. 
:çlenos trabalho aós pOderosos e aos 
governantes exercerem pressão sô~~ 
éo1S juizes, do que sObre cinco uu 
nmis. A possibilidade. de decisões un
posta.s pelo arbítrio, adotada a em.en-: 
da., diminuirão grandemente, o que sa 

. .resolverá-. num Ina!Ol' prestigio. do Ju- · 
diclário. 

5ala das Sessões, em 6 de junho ea 
1946.' - OS1.Daldo Lima. Etel'Dino 
Lins. - Ferreira. Lima~ 
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N.0 197 

Substitua-se o~n.O ID__y:lo artigo llG, 
pelo seguinte: · _ 

-.. "Far-se-á. a promoção dos juizes à 
entrâricia superior por antigüidade e 

.·merecimento, alternadamente". 

Não é justo que o magistrado de 
1." entrância não possa ser promoVldo 
por- merecimento, nem que . os . de ce.r
ceira entrância não tenham direito a 
p"~"omoção por antigüidade. E' uma 

-aesigualdade chocante que o projeto 
pretende· criar, entre os juizes. Nuns 

:casos, só valer a antiguidade, noutros 
apenas o merecimento, é absurdidadt:. 

Sala das Sessões, em 6 de junho de 
1946. - Oswaldo Lima. - Etelvino 
Lins. -'Ferreira Lima. 

N.0 '198 

\ No n.0 IV, do art. 116, substiam-se 
. ~a.s palavras "mais elevadas" pelas S:l

guintes: "das duas entrâncias màis 
elevadas". · 

o critério de só se escolhe:::-em os 
desembargadores . entre os juizes das 
Capitais, é nocivo e inj~. 

Não raras. vêzes, magistrados mod~
larés, estudiosos e cultos, ficam J,!O't" 
muito tempo e às proximidades da 
Capital dos Estados, seni nunca atiD · 
gí.:las. Por isso, não poderão a.spil"ar 

·a· um assento n.os Tribunais. 
. . . 

E' que não tiveram pendor diplomá
tico, cotejando os seus superiores 
llierá.rquicos ou os governantes. 

' ·~; -.. : 
Dai serem preteridos nas promoçó'"s 

finais, não raro, 'por outros · colegas 
. cansados, vencidos pela rotiná e :::éti .. 
eos em · reiação à necessidade de 
2tualiza.r cons+..a.ntemente os conheci-
mentos técnieos.. . . ' . .· . 

O mal. que disso pode resultar ·para 
a pei-feita composição dos tribunais é 
indispe:c..sá.vel. A emenda, pois; visa 

· evitar a injustiça. . · 

. __ .. Sala das Sessões, em 6· de junho d~ 
.1946. ~- OswaMo Lfma.. - Etelvin.o. 
Lins • ....:... Ferrei.rci Lima. . . 

N.0 199 

Ao n.0 vn, do art. 116, acrescen
te-se: 

"Da.r-se-á. a promoção compulsoria. 
do juiz cuja comarca fôr elevada de 
entrância." · 

Objetiva a emenda im~ a burla 
do principio de que o juiz acompanha. 
à sorte de sua comarca, como o acces
sório acompanha o principal. 

Não se diga que o assunto deve fi
car reservado às leis de organização 
Judiciária, porque isto equivale~a a 
permitir a desconformidade, admitiu
se ·que o principio vigorasse em uns 
lugares .e não em outros, dentro da 
Federação. 

- Em Pernambuco, ·por fôrça do De
creto-lei n.0 472, art. 1.0 § 2.0 , letra b, 
de 19 de junho ãe 1941, foram ele
v, ias de entrância as comarcas de 
; ')m Conselho e de Salgueiro, sendo 
os seus juizes também elevados de 
categona. 

N.0 200 

Ao art. 116: Suprimam-se os nú
meros X e XIII: 

A Justiça de paz com atribuição de 
substituição e competência para a ha
bilitação e celebração de casamento e 
outros atos já foi experimentada ~o 
Brasil, dendo resultados lamentáveiS, 
em geral. 

Conheci juiz de paz que, apesar da 
proibição do Código Civil, realizava 
casamento de tios com sobrinhos, em 

. plena vigência do dispositivo que o 
vedava. • 

_Quando juiz municipal, fui por vezes 
solicitado a casar pessoas ausentes, 
que se revoltavam com a ~a recusa, 
sob a alegação de que tinham Visto 
juizes de paz. unir nubentes, na au
sência dêstes e sem a exibição de.-pro
curação indispensável. 

Não devemos retrogadar no assunto, 
restaurando abusos do passado. 

- A justiça militar estadual- é 
outra excrescência; que exuma velei
dades cdisformes de um federalismo. 
mal orientado; _ 

Ela se viria: agravar os encargos or
.çamentários, sem _vantagens sociais 
correspondentes. · · 

Até hóje a justiça comum tem -pro
cedido ao ·.Processo e julgamento dos 
membros das _millcla.s estaduais, com 

. visão e resultados impecáveis. _Para 

..que instituir-se êsses · tribunais e essa. 



-474-

justiça militar estadual, complicando o 
aparêlho judicial de novas institui

-· ções dispendiosas e inúteis? 
Sala das Sessões, 7 de junho de 

1946. - Oswaldo Lima. 

N.O 201 

TitUlo IV - Capítulo I - Art. 127. 
Item V. 

Retire-se a letra c da enumeração 
e dê-se-lhe a seguinte .redação em 
P,ará.grafo novo: · · 

Nenhum impôsto gravará direta
mente bens, serviços ou atos vincula
dos às instituições religiosas e às de 
educação de propaganda política e 
humanitária e às assistência social na 
função do próprio objeto dessas ins
tituições, assim como êle. - Alde 
Sampaio. 

Justificação 

A letra c do dispositivo não é de 
mesma natureza que as anteriores a e 

· b. :E:stes constituem restrições ao di
reito de tributar por parte· das enti
dades públicas; a letra c prescreve 
uma ise-nção.- Por isso mesmo a for
ma de representar a matéria não pode 
ser· P. mesma e deu em resultado um. 
absurdo · de isenção. · 

Pelo dispositivo que está no Proje- • 
to, as instituições beneficiadas esta::. 
riam juntas até dos selos das cartas 
de correio. Os privilégios, por qual
quer origem, devem ser outorgados 
com comedimento, dai a restrição 
proposta. para que a isenção só se 
aplique quando em causa o próprio 
objeto dessas instituições. 

Por outro lado, as isenções devem 
ser relativas aos impostos e nunca 
a qualquer espécie de tnbuto, como as 
taxas, o que seria por parte da Cons
tituição obrigar a. prestar serviÇOS 

·gratuitos a tôdas estas instituições, o 
que nem sempre é· recomendável. 
Alde Sampaio. 

N.O 202 

Tituio IV - Capitulo I. 

Adote se em lugar do presente ca
pitulo com as suas seções I, n e m, 
o seguinte substitutivo; sem conside
ração aos títulos que constituem ma
téria meramente explicativa e sem 
preju.izo . dos dispositivos do Projeto 
que nele ·não figuraram: · 

A · justi:fu:ação geral do substituti
vo conSta. no "Diário da· Assembléia 
de l3 de abril do corrente ano~ 

SUBS:rn:onvo , 
Discriminação c~onaz das 

· _.Renda$ Tributárias 
Discriminação: 

Art. A. E' da competência exclusiva. 
da União:· 

I - Decretar os impostos designa-
dos pelas denominações de: . 

a) importação, adstrito às mercado
rias .. de prqcedência estrangeira. 

b) renda, com. exclusão da renda. 
celular de in1óveis; · 

c) . transf-çrência de :fundos para. o·. 
Exterior; . 

d) sêlo, sôbre atos emanados de seu 
govêrno, negócio da. sua economia. e 
instrumentos de contratos ou atos re
gu).a.dos por lei federal. 

n - Cobrar taxas: 
a) dos correios e telégrafos e de ou-

. tros serviços. federais; -
· · b) de entrada, saída e· estadia de 
navios e aerona'Ves, salvo o comércio 
de cabotagem das mercadorias nacio
nais e das estrangeiras que já tenham 
pago impôsto de exportação. 

§ 1.0 Nos Territórios poderá a União 1 
decretar os impostos e taxas atribuidos 
aos Estados. · 

§ 2.0 O impôsto de renda., pago pela. 
pessoa física e cobrado' sob taxas pro
gressivas não isentará ninguém por 
motivo-da procedência da renda . 
. · Art. B. E' da. competência exclusiva 
dos Estados: . 

I ·- Decretar ·os impostOs dasigna
. dos pelas denominações de: 

a) transmissão de · propriedade 
causa-mortis; 

b) transmissão de propriedade imó
vel inter-vivos, inclusive a incorpora
ção de imóveis aG capital de socie
dade; 

c) exportação, adstrito às mercado
rla.s de sua própria produção expor
tadas para o Exterior; 

à) sêlo sôbre atos emanados de seu 
govêrno e negócios de sua economia, 
ou regulados por ·lei estadual. 

n - Cobrar taxas de serviços es
taduais: 

§ 1.0 O impõsto sôbre transmissão 
de bens corpóreos sabe ao Estado' em 
cujo Território se achem. situados; e o 
de transmissão causa-~~ de ti~.L. 
los, crédito-s e demais 'bens incorpóreos 
ao Estado, onde se .fizer o inventã.rio. 

§ 2. o Quando a sucessão se haja 
aberto no Exterior, será devido .o im
pôsto· ao Estado em cujo território 
os valores ,da ib.erança forem liqui
dados ou entregues aos ,herdeiros. 
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Justificativa 
Melhor disposição do que a da Car

ta de 34, contida no projeto Sampaio 
Dória. 

§ 3.0 O impôsto de sêlo estadual 
não · gravará os documentos sujeitos 
ao sêlo da União ou dêle isento por 
concessão de lei federal. 

§ 4.0 o impôsto de· txa:o.smissão não 
gravará a propriedade por efeito de 
transferência de di!'eito reais. 

Art. c. Pertencem conjuntamente 
à. União e aos Estados; sob legislaçã.o 
federal e com anecadação efetuada. 
pela União: 

. a) o impôsto de consumo; 
b} o impôsto de vendas mercantis. 
§ 1.0 Do importe da arrecadação dos 

impostos de consumo e de rendas 
mercantis, cabe metade ao Estado em 
cujo território a arrecadação se fêz 
correndo por conta da União as des
pesas·. de ar;recadação e Q.emais des
pesas fiscais. . . 

§ 2. 0 - O impôsto de ven<ias mer
cantis será uniforme, sem disllilgãp 

'"iie ;procedência, destino ou espécie 
dos prOdutos, sendo dêle isenta a. pri
meira operação do produtor a.grlcola. 
ou pecuário e a do pequeno produtor 
industrial como tal defini<io em lei. 

§ 3. 0 - A lei ordinária dará. pre
ferência a que a cobrança do impôs
to de consumo s éfaça. no Estado onde 
a mercadoria se consome e procllnl.l'á. 
transf.ç>I'!Oá-lo numa taxa fixa que se 
adieiooará lliO l.mpôsto de veilidas mer-
cantis. . 

JUstificativa - o impôsto de con
sumo, tai cGmo se cobra no Brasi1 e 
o. impôsto de vendas e consignações 
na sua :primeira cobrança ·que atinge 
o • ;produto aind!ll em mão dos produ
tOres, são- dois impostos equivalentes 
que gravam o ato da venda; o pri
meiro sob a forma de. uma taxa pro
porCional ao importe da' operação, o 
segumdo sob a forma de uma ta.m. 
fixa e já às vêzes aà-valorem por 
unidade do produto. São no caso ün
postos cumulativos. A doutrina i>res
creve que nestas condições_, a cobl"S.'D.
ça se faça unifica.mente, -isto é, por 
um só p:rccessv e por · um ú:nico 
ageme. 

Um Úllico dano poderia :recear-se 
relativamente ao dispositivo do ar
tigo e êste seria a pouca cautela da. 
União em. resolver. os pequenos inte
:rêsses loca,js no lançamento do impôs
to de vendas, como já hoje ocorre 
com o wpôSto de· cODSumo. N<8(1.a. 

· impede, porém,_ que· lei ordinária. sà-

'biamente feita -atenda. às diversas con
dições criadas pela extensão do ter-
ritório nacionall. · · . 

Por outro lado, o iinpôsto de ven
das e consignações é um verdadeiro 
monstro de.vorador dar economia do 
Pais. Quando mais dificil é, a mer
cad.oria, atingir os centros de consu
mo, ten<io de passar por várias mãos 
e por Várias despesas <ie transporte, 
ma,js progressivamente ·cresce o impôs
to anteriormente cobrado. 

Por sua vez, o n~ cllsmado im-
. pôsto de consumo é tipicamente um 
impôsto sôbr,e a produção e grava o 
produtor como contribuinte legal. A· 
junção dos dois impostos forn-ece. me-. 
lhores COOlàições !para.. redUZir os ma
les de ambos; assim como a cobr&nça 
!eita. pelo Fisco Federal: não só di
minuiu o afã dos Estados em aumen
tar a. arrecadação sucessiva. do impôs
to no seu território, antes da. e~r
taçã.o do produto, como permite eli
minar as consignações como 'base de 
tributação. Efetivamente, o !11-to da. 

· consignação ser isenta. de impõsto não 
prejudica à arrecadação total, pois . 
que esta passa a depender do vulto 
da. taxa~ sem que o Fisco se preo
cupe com o número de vêzes ~ue a 
mesma mercadoria haja de estar su
jeita. ao .im.pôsto por efeito das vendas 
sucessivas. Pelo contrá.rlo, é do m.:. 
terêsse coletivo que o impôsto grave 
o menor número de vêzes ;POSSivel, 
émbora. se avolume na última. ou nas 
últimas opera-ções de venda, pois só 
assim se deduz o desfalque suc-essivo 
dos capitais de movim€D.to que em 
caso contrário, tê.aJ. de atendê-lo, au
mentando em coaqüência. as inúteis 
e prejudicadas despesas de j-uros. 

Por esta mesma razãO é recomendá
v-el, colllo propõe c Art. 3. 0 , que o 
im,pôsto de consumo seja cobrado no 
território onde a mercadoria se con
some. A doutrina financeira deter
mina. que os impostos que gxa.vam a 
renda. geral e in<iistinta da. ;população 
sejam cobrados o mais p;õ:ldmamente 
possive! da. operação de compra fei-

. ta pelo proprio ®nsumidor. 
- Não ad.vem disto prejuízo para. os 
Estados entre si, pois o volume de 
.exportação de um Estado faz entrar 
por via. de importação, volume equi
valente o qual se substitui ao de sua 
nrópria produção. SOmente no que 
êoncern~ à diferença das taxas do 
lmpôsto do consumo é que o Fisco 
dos Estados produtores de mercado
rias altamente gravadas se prejudi
cou na pa.rtilh&. Isto, porém, é· com-
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pensado pela vantagem da popula
ção do Estado 'não naver de desem
bolsar a importância do impôsto e 
pede afirmar-se, sem receio de con
tentação, que esta vantagem para o 
Estado é superior em benefício ao 
prejuízo . da arrecadação do Fisco. 

Art. D. - E' da competência ex-
clusiva dos Municípios: 

I - Decretar impostos. 
a) de licenças. 
b), territorial. 
c) 'predial urbano. . 
d) de feira e de mercado. 
e) de ingresso nas diversões públi

cas. 
II - Cobrar taxas sôbre serviços 

municipais. 
§ 1.o - o impôsto de licença. não 

gr~vará a atividade profissional, mas 
a concessão de prerrogativa , em vir
tude de interêsse público local. . 

§. 2.o - o impôsto de mercado não 
se unificará com o aluguel de imóvel 
do Município. 

Art. E. - Pertence conjuntamen
te aos Estados e aos Municípios, sob 
legislação estadual e com a arreca,
dação( efetu!lida pelo Estado, o · im:. 
:pôsto · de indústrias e profissões,· ca
bendo 60% de sua renda ao Município 
em cujo território a arrecadação se 

·fez. 
§ único - Correm por conta dos 

Estados as despesas de arrecadação e 
demais despesas fiscais. 

· Art. F.- E' facultado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e · aos 
Municípios cobrar contribuições de 
melhoria ror obras que hajam efe
tuado e das quais resulte beneficio 
vel. 

§ . único - A contribuição de me
lhoria não gravará.· os proprietá.rios 
de imóvel quando o benefício seja de 
interêsse geral e ·os proprietários se-
jam por êles contemplados· da mesma 
sorte que o público. 
· Art. G. - E' facultado acs Esta
dos transferir aos Muni-Cípios cotas 
partes na arrecadação de impostos 
estaduais. · 

usrRIÇÕES REFEREN'rES ÀS :RELAÇÕES DAS 
. ENTIDADES PÚBLICAS EN'IRE SI 

. Art. H. - (Art. 18 da const. de· 
34) - ·E' vedado à União decretar 
impostOs que não sejam uniformes 
em todo o território U!licional ou que 
importem distinção em favor dos 
portos de uns co:"ltra. o de outros Es-

. tados. ' 
.Art. I. - {:Art. "11 da Const. de 34) 

-- E' vedada a bitributaçã.o prevale- ' 
cend1> o impôsto decretado pela União 

quando a competência fôr concor
rente. 

Art. J. -E' vedado à União, aos 
·Estados, ao Distrito Federal e. aos 
Municípios: , 

I - (Art. 17, item IX da Consti~ 
tuição de 34) - CObrar sob qualquer 
ci.enomió.ação, impostos interesta

. duais, intermunicipais, de viação ou 
de transporte ou quaisquer tributos 
que no território na-cional' gravem ou 
perturbem a livre circulação de bens 
ou pessoas e dos veículos que os trans-
portarem. . · 

II - ~Parte do Art. 17, item X 
da Const. de 34) - Tributa bens, ren
das e serviços uns dos outros. 

m - Estabelecer diferença tribu- . 
tária, em razão da procedência dos 
bens tributados. 
. . Justificativa :.... O texto da· Consti
tuição de 34; Art. 19 item IV, pro
veio de disposição nova apresenta
da: pelo autor na Constituição de 33. 
Na redação foi intercalada a preposi
ção entre que torna equívoca a int.er
pretação. · De fato, a. diferença tri- • 
butária que se quer proibir não é en
tre a natureza· dos bens mas em 
virtude da procedência dêsses bens. 

.A redação da Constituição de 34 diz 
"entre bens de qualquer natu:reza" 
propcmos dos bens tributados o que 
torna .mais claro. o sentido. 

RESTRIÇÕES REFERENTES AO PODER !t'RIEU
!I'Ál!IO DAS ENTIDADES CONSTITO'CIONAIS 

P...rt. L - (Art. 17, item VII da 
Corist. · de 34, modüicado) . Nenhum 
tributo pode ser cobr::uio sem lei es
pecial que o autorize; nem incidir· sô
bre efeitos já,produzidos por atos ju
rídicos perfeitos. 

Art. M - (Art. 185 da Const.~ de 
34) - Nenhum impôsto poderá ser 
elevado além de vinte por cento do 
seu valor ao tempo do aumento. · 

Art. N ·- (Art. 113 n. 0 35 e .Ax
tigo 17, item VIII da Const. de 34) 
- Nenhum impôsto gravará direta-
mente: · 
· a) -· a profissão de escritor, jor~ 
nalista ou professor. . 

b) - os combustíveis produzidos no 
país para.· motores de explosão. · 
· Art. O - o direito de cobrar di
vidas de impôsto, prescreve em cin
co anos, salvo delonga do· processo de 
cobrança por intimações ~a.-: · 
tivas ou pendência. cl.e de~o. _ . 
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COl!rlPJ!;•l'fNCIA TR.ll3UTÁRIA PARA- OS :tm'OS
'rOS NÃO DISCIUMINAllOS NOl!rliNA'I:IVA
.MEN':EE. 

Art. P - Além das fontes de re
ceita tributária discrlmina.da.s nos ar
tigos anteriores é lícito à. Uniã9, aos 
:Estados, ao Distrito FedeTal e aos 

. Municipjos cria.r outros impostos, den
tro de sua juriSdição tributária e sem 
contravenção do disposto nos ar-
gos. .. : . . 

§ 1. o - São da Jurisdição dos Mu-
. nicípios e do· Distrito Federal os im
postos que indicam sôbre coisas·e atos 
com .. Predominância ·de caráter local 
ou sôbre atos de direitos regidos por 
legislação municipal; são da jurisdi
ção dos Estados· os imposto que in-

- cidam sóbre coisas e atós co)Il. pre
dominância de carã.ter Tegional, ou 

- .sôbre .atos de direitos regidos por lei 
estadual; sã'o de jurisdição ·da União 
os impostos que incidam sôbre coisas 
e atos com predominância de caráter 
Iia.cional, ou sôbre 'atos de direito re-
gidos por lei :federal. . 
- Art ... Q - Nenhum impôsto será 
criado como ato· de arbítrio ou tri
buto de senhoriàgem, sem base eco
nómic& ou social qué estruturalmente 
o justifique. 

Parágrafo único - Lei orgânica !&
deral cletermiua.rá os fundamentos de 
ordem econômica ou social que de
vem · estar con~idos, implícita ou ex
plicitamente, na matéria tributável. 

Justíiícativa - O principio básico -
ds acão política moderna é o da legi-
timidade. · 

.A legitimidade, porém, não sere
duz ao concei..l;.o_ expresso pela o~gem 
da palavra latina: de .confonmdad~ 
com a lei. A :g_róJ:lrla lei há.. de ser 
lídima, pela sua natureza; lictta, pelo 
seu co:nceito para ser legitima.. Como 
conquiSta doutrinária da evolução dos 
povcs, a autoridade .llão tem ~ 
h~ie, o tlli:eito. de impor, em razao 
·simplesmente do poder coercitivo de 
que cli5põe. o Tots.lital'ism.o quis ba
sear-se .1ieste pod·e.r coercitivo arbiUá
rio, utilizando a lei como a.rma. de 
pr~tência. Mas a conquista secular 
pregada desde São Tomás de Aquino 
não ruiu, porque o sentiiJlento da. dig
ni'liatte humana ·superou a fôrça da 
depravação. · . 

"Um ,preceito contrârio .à razão não 
é lei", diz São TOIIlé . de Aquino "é 
um ato at~bitrá.rl;o e tirâ.nieo a q'\le o 
homem não e:;tá,' obriga.iio. óirets.men
te a obedecer". ltepetindo São Ti>
mãs de Aqumo ;prega .. :Marita.In nos 

"Direitos do Homem", com sua auto
:ri!d.ade de :filósofo humanista: "Uma 
lei injusta não é lei". · 

O pOder público tem, pois, o dever 
de não pretender decretar cómo lei, 
imposiçõ-es que cantra.riam<IW ibem co
mum e os <tirei tos humanos. · 

o impôsto arbitrário, sem uma base 
econômica ou social que o justtiique, 
constitui não só um ato de ex;polia.ção 
contra o individuo, como ainda. um 
da-no morall à. coletividade. 

A União, a quem cabe preserva.r os • 
fundamentos constituciona.lS da socie
dade, coma>ete regular a matéria. das 
imposições f1scais, .para que a obe
diência à lei se faç.a. em respeito à 
justiça e não em submissão à. violên-
ci-a. . 

o ~tivo ora trazido à conside: 
raÇão da Assemil>léia fôra, de modo 
mais restrito, a;presentado pelo Autor 
na Constituinte de 1933, e ainda as
sim. aceito e incot!PC>rado- ao projeto 
da Constituição com ref-erênc:.S.S ex
pressas feitas pelo ;relator da Seção 
concernente à matéria tribUtária o 
grande brésileiro e ilustre :pa.rlamen
tar Sampaio Correia. F&t-a em segui
da e suc-essivamente aprovado nas vá
rias discussões em :Plenário e se não 
figura na. Constituição de 34, o foi por 
ato subreptíci<> praticado pDl" mãos 
ocultas, denunciado aliâ.s pelo Autor 
na votação ·da ,redação final de Cons-
tituição. · . 

.o móvel da sub-repção foi eviden
temente político poT ação elas conrentes 
governamentais dos Estados que se 
formaram na Assembléia, a.s qus.is . 
com receio de embaraço aos mterêsses 
imediatos de govêrno, tomaram por 
ponto CSlPital a possibilidade de colher 
mais r·mda, sob qualquer forma. e ain
da que SQ!b o sacrificio da p.ró.l>ria po
pulação regional . . 

:Por esta· razão o Autor insiste em 
alpresentá-lo, se bem que eí:n têrlll.os 
mais gerais, tendo-o como norma im
pe:rativa de dever públic1:>,. qu-e, enten
de, se ·sobrepõe a todos os i.ntexêsses 
materia.is imediatos. · 

Art.. R - Nenhum impôsto novo 
será. cobrado ;pelos Estada;. sem a a;pro
vação do Congresso Fed-eral, nem co
brado pelos Municípios sem a a.prov~- . 
ção do. Congresso Estadual. . 

J u.stiticati'DCL 
o. dispositivo teÍn por objeto im.pe

·dir o l.allçamen.to de. nnpôsto fora da 
jurisdição de cada entidade política 
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e ao mesmo tempo impedir o lanç~
m:ento de impostos senhorais. · A sua 
inclusão na Constituição, além do 
fundam_ento dado ~ela Carta de Wei
mar, peÍ~ artigos 11 e 13 se bem qu~ 
ampliado~nas suas determinaçõe.;;, 
tem por precedente o pr-eceito da' 
Constituição Americana; quando veda · 
_pelo Art. 1.0 , § 10.0 , que os Estados 
lancem impostos sôbre artigos de im- · 
poz1:ação . ou de eXJpor.tação sem con
sen:tà:mento do Congr-esso Federal. 

O dispositivo utiliza, pode dizer-se, 
o direito de veto. dás A...<:sembléias hie
ràrquicamente superiores, a decisõe:: 
que podem atingir os interêsses na
cionais ou ser co'..lt1"ários aos inte'
rêsses s.ociais gerais em dano da· co-
letiviqade. . 
· Ferirá talvez a noçãc>. federativa, 

mas onde a perfeição exige, se não 
cede, há sectarismo. - Alde Sam
paio. 

N. 0 203 

Art. 127: 

V alinea c) • - substitua-se pelo 
seguinte: 

Sõbre béns e serviços ou atos di
retamente ligados ~o exercfcio da 
culto ou essências às instituições re
ligiosas e as de educa-;;ão, de propa
ganda politica e homnnitária e de as
sistência social ressalvado o impõsto 
sõbre a renda. · 

Sala das Sessões, 7 de junho de 
1946. - João Cleophas - José Au
gusto.· 

Justijicaf'ão 

Verifica-se que · :Je cogita de proi:. 
bir a · aplicação de tributos sõbre 
bens e serviços ou !l.tos relativos às 
imltituições religiosas e outras e a.c 
mesmo· tempo sôbre a importação e 
produção, periódicos e papel de im
prensa. 

A emenda visa tornar mais clara 
e· precisa a redação da primeira. par
'te . referente a indl!stria de livros, 

. periódicos e papel de impressão. 
Seria 1ouvável . dispC"nsar de qual

quer tributo o produtor intelectual 
mas não é possível estendê-la ao 
editor que exerce uma atividade in
dusrtial como qtnlque:- outra ativi-
dade. · 

Ao § 4.0 , do-art. 130: 
Acrescente-se debois da 

município: · 
palavra 

"exceto nos àas CapitaiS". 
A exceção já adotou ··no § 4. 0 do 

art. 128. Militam aqui as mesmas 
razões. Deve prevalecer, pois, o mes

. mo dispositivo. 
Sala ps Sessões, 6 de junho de 

1946. - Osvaldo LimAI. - Etelvino 
Lins. - Ferreira Lima. · 

N. 0 205 
Art. 139: 

Substitua-Se o § v>, pelo seguinte: 
Um têrç0 dessa quantia será depo

sitada. em caixa .especial destinada ao 
.socorro das populações atingidas pela 
calamidade d~vendo a metade dessa 
reserva ser utilizada no financiamen
to du obras, de aproveitamento· do 
potencial hidráulico e na recuperação 
econômica do Vale do Rio São .Fran-
cisco. -

Sala das Sessões, 7 de junho de 1946. · 
João Cleofas. - Góis Monteiro. -
Alde Sampaio . .,.... Gilberto Freyi-e. -
João Agripino. - JoãÕ Vrsulo. - Se
gadas Via7!-!t. >- Alcêdo Coutinho. -
Lima Cavalcânti. - .Rui Palmeira. 
-Souza Leão . .....:.·Amando Fontes.
Café Filho. -Jarbas Maranhão. -. 
Lino Machado. - SilvP...stre Péricles. 
- José Augusto. - Souza Leão. -
Mário Gomes. -Luiz Viana. - Fer
nando Nóbrega. -Nestor Duarte. -
CDe a·côrdo desde que seja expressa 
e destináveis para o . financiamento 
c:ias obras do São Francisco). - Oscar 
Carneiro. "7' João Mendes. -Ferrei
ra Lima . . - Freitas Cavalcânti. -

.Lauro Montenegro: -Manuel Novais. 
- Teódulo Albuquerque: -. Alberico 
Fraga. - Rui Santos. - Novais Fi
lho. ·- Rafael Cincurá. - Barbosa 
Lima. - Janduí Carneiro. - José 
Jofili. - Etelvino Lins. - Gercino de 
Pontes. - Lauro de Freitas. 

Jus~ifcação 

o projeto de constituição reproduz 
em suas linhas gerais o imperativo 
contido na Constituição de 1934 pelo 
qual o combate aos efeitos da sêca · 
no nordeste foi transformado em 
obrigação permanente. com dotação 
própria. · · 

Em 1934 foi reservada para tal fim 
, a percentagem_dtl 4 por cento sôbre a. 

renda dos tributos ao passo que no 
projeto atual se encontra reduzida· a 
3 por· cento: 

Em 1934 foi' prevista a aplicação de 
três quartos da contribuição consti- · 
tucional nas ·obras propriamente de 
comba.te aos efeitos da: sêca. enquanto 
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que no projeto atual se prevê a apli
cação de dois têrços: 

Assim, em ambOs os. casos um por 
cento . da receita tributária ficará de
positada em caixa especial destinada 

_ao soco.rro das popUlações nas épocas 
· de calamidade. . 

Estimando-se em oito milhões de 
cruzeiros a receita federal dOs tribu
tos, compreende-se que será deposi
tada na cirixa.. especial quantia. cor
respondente a cêroa de oitenta mi
lhões de cruz.eiros. 
· A emenda. propõe destinar a meta-

/ de dessa reserva para ocorrer ao fi_ 
nancia.mento das obras de aproveita
mento do potencial hidráUlico do São 
Francisco. 

Trata.:se de um empreendimento da 
mais alta significação para · a. econo
mia do Nordeste senão para a pró
pria economia brasileira. 

Além disto, a captação da energia· 
das .quedas dágua do São FrancisCo 

. permitirá a irrigação das terras mar
.. gjnais férteis e inaproveitadas preci

samente porqlJe se encc>ntram na pró
pria região mais atingida pela fata
lidade climática e ·\a conseqüente 

· criação de centros permanentes de 
prOdução, naquela zona, o ql.ie eonsti
tui rigorosamente o pr:lncipal c>bjeti
vo do plano de com·bate às sêcas. 

Até agora, o Departamento Federal 
de · Obras Contra a Sêca vem cons
truindo açudes destinados a armaze
nagem dágua QUe será utilizada na 
irrigação e _por conseguinte na fixação 
tánto das · culturas a.gricolas como, 
sobretudo. das popUlações sertanejas. 

O aproveitamento da energia das 
quedas dágua do· Rio São Francisco 
vem sen~ objeto de estudos e de 
projetos tanto do Departamento · Fe
deral de · Sêcas como do próprio Mi.
n.1Stério ·da Agricultura, estando a 
execução dos mes:n0s projetos depen
dente simplesmente da obtenção de reeursos próprios. · 

A emenda vem preencher essa la
cuna, porquanto permitirá a movi

. mentação da Csfxa Especial no fi-
nanciamento das obras de captação 

. da energia. das cachoeiras de Paula 
Afonso e Itaparica., as quais comple
tarão, com evidente· vantagem, as 
obras de construção das grandes bar:.. . 

· ragens · destinadas. ao armazenamento 
dá.gua pelos açudes. . ~ . 

Desta forma, o plano de açudagem 
. para ird.gaç§.o já. disseminado no Nor

deste brasileiro será ampliado com o 
t::lallo de aproveitamento· do vale do 
rio São Frandseo. 

Além disto, virá proporcionar ele
mento decisivo· de. vitalidade para 
tôda. a região nordestina e muito es
pecialm.ente para as zonas sertanejas 
flageladas onde a única fonte de 
energia. existente é a lenha que. dia. a 
dia, escasseia e desaparece. · 

Sendo ponto pacífico nesta assem
bléia o combate às sêcas como um 
imperativo de tôcia a consciência na
cional, nenhuma reallzaçã!) nesse sen
tido te:rã. maio:r utilidade do que a 
transformação das ter:ras sêcas má.r
ginais do grande rio brasileiro em ter
ras produtivas e permanentemente 
habitáveis. · · 

O assunto, pela sua importância e 
significação na economia nacional 
será detidamente justifcado no plená
rio .. 

. N.0 206 

Ao § 32, do art. 154, acrescente-se: 
"Os títulos expedidos pelas Escolas · 
Normais oficiais e .pelos estabeleci
mentos a estas equiparados serão váli
dos em todo o território naciona_l. 

-4,té hoje o título de professôr pú
blico só tem validade dentro do Esta
do membro, onde foi expedido. Con
tudo; as escola..<: normais ·estão cientí
fica, pedagógica e pedolõgicamerite or
ganizadas em tôda a Federação. 

Não se justifica, portanto, que os 
títulos des.c::as escolas não sejam in
distintamente reconhecidos em todo · 
o país. 

A restrição é feita à classe que mais 
contribui para o progresso da educa.
ção e da i.nstruçãp do povo. 

Nada impede que os Estados, nas 
primeiras nomeações, obriguem os 
professélres a se submeter a concurso. 
Também o fazem os juízes· e membros 
do Ministério Público, apesar de seus 
títulos científicos. Mas não se tolha 
ao profesS()rado primArio o exercício 
de ·sua nobillt~tnte profissão em qual
quer recanto da pátria, a que tanto e
tão pattiàticam~nte servem. 

A emenda condensa uma aspiração 
atniga e· elementar do professorado 
primário. 

Sala. das Sess6es. em 6 de- junho 
de 19{6. - Osvaldo Lima. - Li'fi(J 
Mackado. - Etel'Dino Lins. - Ferreira 
Lima. . 
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Cap. m - Dos direitos sociais 
artigo 164 -· acrescentar: 

§ 40 - : :1!:: obrigatório, em todo o 
território nacional, o- amparo à ma..: · 

. ternidade, à infância e à adolescência· 
para o que a União, os Estados e os 
Municípios destinarão ~um por cento 
ãas respectivas rendas tributárias. . · 

Sala das Sessões, 5 de· junho de 1946. 
- Aluisio Alves. 

'' ::; 

N.0 208 

\. CAPíTULO m 
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS 

Acrescente-se ao art. 179, como pa
rágrafo, passando o único a 1.0 , o se

. guinte: 

§ 2.0 - "Os funcionários públicos 
civis têm direitos à aposentadoria, que 
será compulsória aos setentá e dois · 
anos de idade, na forma que a lei es-
tabelecer". · 

Justificação . 

somente devido a omissão .se pode 
compreender não esteja consagrada 
no. projeto da Constituição a garantia 
de aposentadoria aos funcionários pú
blicos civis, como o fêz pormenoriza
damente, a Consttiuição de 1934 no 
art. 170 e seus dez números, quando 
nos capítulos relátivos às fôrças ar
madas e à magistratura se assegura. 
no ~xto constitucional a mesma ga
rantia. Assim, esta emendá tem por 
fim reparar essa omissão fazendo ccm
signar a garantia de aposentadorlà. já. 
existente na nossa· legislação, e. ao 
mesmo tempo, equiparado os funcio
nários públicos civis aos magistrados, 
quanto ao· limite da idade · compulsó
:ria. E isto sem ferir aos atuais direitos 
do ·funcionalismo, que cQ_ntinuará & 
gozar das vantagens estabelecidas em 
lei, isto· é, aposentadoria por invalid,ez 
com todos os vencimentos ~os · trlta 
anos de serviço~ voluntária com trlta 
e cinco anos e nos demais casos fixa-

. dos na legislação ordinária. Eleva-se 
a compulsória de 68. pa.ra. 72 anos de 

-idade s~ prejuízo para. ninguém e 
com· apreciável economia para o te
souro público. Ainda mais: .equipa
ra-se a numerosa classe do funciona
lismo público civil à dos magistrados, 
que são uma parte deis.. Se os me.gls
trados podem pern:ianecer em ativi~ 
·de. até aos 72 anos de idade (art. 68, 
n.O m, parágrafO 1.0), apesar da re5• 
ponsabilidade e intensidade das suas 

funções, com 'mais ·razão também _ o 
podem os funcionários ciVis de outràs 
categorias. Nestas condições é mere-.. 
cedora de apoio da douta Comissão 
Constitucional e do plenário -a medi_da _ 
proposta nesta emenda~ - · 

Sala das Sessões, 5 de junho de -1946 
·- Lino Machado • . - .A.àelmar Bocha. 
- Coelho Rodrigues. - Osvaldo Lima. 
- Rafael Cincurá. -· Bastos Tavares. 
- Café FiLho. - Leandro Maciel. -
Mota Neto. ....._ AlaricO Pacheco. -
Duroal Cruz. -·EuricO Souza Leão."....;.;. 
Hamilton Nogueira. - Osorio T.u1/Ut11. 
- Juranàir Pires. - AnteniJr Bogêa. 
- JoãO Agripino. - Ciinàido Ferraa. 
-. Getúlio Moura.- 'Bernardes Filho. 
- Munhoz da Rocha. 

N.O 209 

Ao. Are. 179 
Redação àtual: . · 

"Art. 179. Sàmznte perderão · o 
cargo: 

. "I. Os funcionários_ vitalícios, em 
virtude ·de sentença judiciária. · 
. n. Os funcioná:rlos estáveis, no casó 
do nún:1~ro anterior, no de se extin
guir o cargo, ou quando demitidos me
diante p~ocesso adm.1nl.st:ra.tivó em que 
se lhes assegure -amplà. défesa. . 

"Parágrafo único. Extinguindo-se .o 
cargo, o funcionário estjvel será obri
gatoriamente aproveitado em outro 

. analogo, que venha a .vagar .se êsse 
funcionário contar dez anos de exer
cicio pelo· menos, ficará. em disponibi- -
lidade remunerada, até o seu aprovei
tamento.u 

Redação proposta: 
"Art. 17'9. somente perderão o 

cargo: . ~- . . 
"l. Os funcionários vitalícios, em 

virtude de sentença judiciária. 
n. Os funciõnários estáveis, no · 

caso do número -anterior ou quando 
demitidos mediante processo .admlnis-· 
trativo em que se lhes assegure am- · 
pla. defesa. . 

-":Pa.râgrafo único. Suprlma-se."-

·J~jica;tiva 

o art. 179, com a redação. que !01 · 
daàa. ao seu item .II e ao seu partr 
·grafo úruco, !representa. um .retrocesso 
na evolução do func!on.alisino . brasi
leiro. 
. A Con..StituiçãQ de 1934 estabelecia, 
com .efeito, que o8 funcionárlos públi
cos, _uma vez adquirida a esta.bllida.de, 
só poderiam- ser destituidos em· mrtu-. 
de . de sentença. ·judiciária ou· medflmte 
processo administratiro, _regula.do JJOl" 
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lei, · e no qual lhes fôsse assegurtula 
plena defesa <art. ,169) • 

. . A Carta de 1937 dispunha, por sua 
v.ez, no art. 156, Ietrã.-c: . 

para assegurar maior estabilida
de ao funcionário, salvo. - apenas 
acrescentamos nós -· · o direito de . 
demissão ou dispensa por faltat 
grave que ifilcompatibilize o fun-

. - "Os funcionários públicos, de- cionário com. o serviço público" 
pois de dois anos, quando nomea.- (1) • --
dos em virtude de concurso de pro'- E a situação do funcionalismo se 
vas, e, em todos os casos, depois torna,· em mUitos casos, de chocante 
de dez anos de exercício, só po- iD!'erioridade com relação à dos em
deráo ser exonerados em virutde pregados em estabelecimentos parti
de senten,ça jUdiciária ou -medi- culares e, mesmo, com relação ao re
ante . processo . arlrninistrativo, em cente caso dos empregados e.m Cassi
que sejam ouvidos e- possam defen- nos. Na verdade, um empregado par
der-se". - ticular com nove anos de serviço dis-

Dois, apenas, eram pois· os casos em r;>ensado mesmo por extinção da em
que 0 funcionários, uma vez estável prêsa, poderá receper uma indeniza-
poderia peroer 0 cargo: çãp que lhe proporcionará . alguns re-

- 'VirtUd d te · di iá cursos para se ir mantendo até a.rian-
ria; em . 7 ·e sen nça JU c - jar nova colocação. Por seu turno os 

- . em conseqüência. de processo empregados eín Cassinos recentemen-
administrativo na- -forma indicada. te dispensados em virtude do Decre-

. . to-lei n.0 9.215, de 30-4-46, foram am-
O projeto da nova. 'Constituição, ora paiados, não -obstante a atividade no

em segunda. votação, cria, tddavia, civa e anti-social que exerciam, pelo 
mais uma. coso de perda. de cargo, em D to · o completo desacôrdo com a nossa tra~ . ecre -lel n. 9.251, de 11-5.;.46, e 
di - ~.-. · pelo Decreto-lei n.0

, de, que. lhes 
ça.o i:IMmmistraJtiva. Por êle, 0 fun- garantiam, respectivamente, a ;-de-

cionárlo peroe também o .cargo no caso ...., 
d d d · fi ...c sim 1 nização a que se -referem os artigos 

e ez anos e sel"Vlço, ca... P es- 478 e 497, da Consolida"a-o do Tra-
mente dispensado e aguardará, meses " 
ou anos, fora do serviço e sem ampa- balho e um fundo de assistência des
ro algum, que outro cargo anélogo ao tinado a socorrê-los durante a sua 
seu se vague, ;paxa então novamente inatividade. Um funcionário público 
ingressar na axlministração. Se con- todavia, cam nove anos de serviço, 
tar dez . anos de serviço ou mais,. per- mesmo em cargo conquistado por con
manecerá, até o seu aproveitamento, curso, será, no regime da Constitui
em disponibilidade remunerada, _com ção o:La em projeto, dispensado ism
o provento proporcional ao tempo de plesmente, sen=. amparo de espécie al-

·sreviço, à. vista do disposto- no art. guma, e ficará aguardando, sem pro-
197 do referiJdo Projeto, combinado . vento nenhum, uina vaga que poderá 
com o art. 194 do Estatuto dos Fun- se dar em meses, que pOderá se dar 

~ cionárlos 'Públicos: . · em anos e que poderá também, mui-
Nos regimes das ConStituições. de tas yêzes, não ·se dar senão· após a 

1934 e 19S7, havia duas altern-ativas morte do interessado e prejudicado. 
para o funcionários estável, no caso ~ É inquestionável, por conseguinte, 
dé extinção do cargo que ocupava, a que a situação do funcionário pú-
sabe_r; bli ,;. , . , co se tornar ... , com respeito ao pon-

- ou o cargo era mcluido no _Qt;ta- to que abordamos, muito e muito in
dro Suplementar, .Para ser ~up~o ferior à dos empregados em estabe
quando va~se, !1ca.ndo ~sun _ ressa- ----lecimentos·prtvados ... 
. vados os dire1tos do seu t1tu1ar;. . _ · 

.-- ·o~·? funcionário era posto em E a par disso !Udo cumpre ressa.l--
dispombilida.de remunerada, com pro- tar que a inovaçao que se pretende- · 

. ventor:proporcianal ao tempo de ser- introduzir em nosso direito poderá· 
viço, mas nunca inferior a um têrço constituir também, .como é fácil de' 
do -yencimento ou, remuneração da ver, nas mãos de administradores 
ativ.ada.de. . .. · inescrupulosos poderosa arma de-per-

- -, Não há dúvida, pois, de que a esta- s~gui~ão ~ vingança, pessoal ?'Y- par
. bilida.de aparece enfraquecida, e mui.- tidá.ria, contra o que é preclSC? ~_:vi-: 
,to· enfraquecida., no projeto da nova dentemente acobertar, no própno m-

. _ Cbnstituic;ã.o ora. em. estudo, justamen
te numa _época. em que, confonne ob
serva. um ~estudioso do assunto; 

· -' "seguindo o processo 'da legisla-
... ção . soçial, a tendência deve ser 

(1) Themistocles B. cavalcanti, o 
FUncionário Público e o seu Estatu
to, pág. 320. Livraria Editara Freitas 
Bastos. Rio, ·1940. · . _ 
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terêsse da Nação, aquêles que pres
tam a sua colaboração ao Estado, na
qualidade de seus agentes. 

Transformação da estabilidade em 
quase um .mito de colocação, nas 
mãos c:l.o administrador; de potente 
e perigosa prerrogativa, eis as con- · 
seqüências fatais e · _desastrosas .· que 
nos trará o art. 179, ·na sua redação 
atual. ' 

\ Urge, pois, que se . restabelecida 
a boa doutrina do :.:-eforçamento -
e não debilita,mento - da estabilidade 
,doutrina cuja essência e cujos efeitos 
foram fldmiràvelmente condensados 
nas linhas que se seguem, por . um 
deputado da república irmã do Prata: 

"En todos los paises que han 
adquirido algún desarroUo, el 
·Estado es actualmente un patron 
que hace trabajar mediante un 
salario o sueldo, a un verdadero 
esjército de personas. ·No puede, 

. por lo tanto,· la situación de ese 
numeroso personal· ser indiferen

. te a ningún partido politico se
rio Y · orgânico, ni a ningún la
gislador u hombre de gobierrio 
que no tenga de la politica. · un 

. concepto bárbaro, el ccncepto de 
una actividad cuyo único objeto. 
es apoderarse . del gobiemo para 
fines ajenes .albien colectivo. Los 
servicios públicoS no serán plena
na.mente !lficientes, rápidos y ba.-. 
ratos, sino son &tendidos por .fl.!ll,.; 
cionários ca.paces, honestoe y· res
ponsables. Y no habrá · funcio
nários con esas a.ptitudés, si no 
se .organiza seriamente 1& car;. 
rera. administrativa. Si no se 
dan garantias contra las .arbi
n-ariedades y los abusos de los. 
que. mandan periõdicamente y 
si no se desvinculan los semeias 
públicos de la politica electoral. 
Dar estabilidad en su carrera al 
funcionário público, por modesto 
~ae sea, panerlo a. cubierto de 1a 
prepotencia y ãe la bnmilla.ción; 
otorgale seguridades en su vida. 
jndividual y de famma;y exigirle, 
en .cambio, para el ingresso a la 
ad.!"1nistración y para el a.scenso, 
un mfnimo· de aptitudes y de obli
gacio.nes, . es ·defender contra. los 
malos gobiernos, · a1 Estado, . que 
organiza. y atiende a los ~cios 
públicos y a la colectividad que 
los organiza y los paga" (2) • 

Sala. das · Sessões, 7 di .:!unho de 
1946. - Lauro Montenegro, ...,.... Hugo 

. C"arJreiro. - Càstelo Bra:nco. ·-. José
Joffly. - José Maria. - GoeS Mon- · 
teiro . ..:.... Medeiros Neto. . · 

(2) Rodolfo iBullrich, Prlncfpioa 
Gen-eral€5· de iDerecho .Administrativo, 
pág. 334. !Editoria.l Guillermo Kratt. 
.Ltda. - ;Buenos Aires, 1942. ~ 
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Inclusão de um artigo: . 
Após o art. 181, incluir o "d!S;pos1-

tivo ôeguinte: . ._ 
."Art. .. . O tempo de serviço pú

blico, quer federal,· estadual o a mun!:
cipal, computar-se-á integr~.lmente 
para fins.. de disponibilidade e apo-
sentadoria". · 

Justificativa. 
!Não se concebe, . com efeito, que 

seja de outro modo. o serviço pú
blico prestado em qualquer das três 
ór.bita.s do . Poder !resUlta sempre em 
serviço prestado à Nação. Esta.belecer 
distinção a · êsse roespeito, como o . faz _ 
a .atual legislação do funcionaliSmo · 
(a...-t. 100 do ·Estatuto dos Funcioná
rios) equivale a realizar obra anti-. 
democrática e anti-nacional. Anti-de-·· 
democrática porq-q.e outra cousa não 
poderá ser o estabelecimento de dis-· 
tinção oentre .serviços prestados ao Es
tado, ainda que em órbita-s diversas 
do ~od-er, por cidadãos do mesmo opa.fs. 
E .anti-naciona;I -porque rta.I· doutrina 
contrib~,. -dêsse. modo, pa.ra. separar 
os servJ.ços públicos · do govêrno een
~ra.l e dos governos locais,· quan'lio o 
1deal é que êsses serviços operem o 
mais ha.i-m~nicamente possível e den- · 
tro ds. mais estreita alll'O:J:imação. 
Cump~ acrescentar, aas dema.is 

que semelhante doutrina coloca .-o ser- · 
vlaor público em posição de inferiori.;, 
dade com relação ao empNga'<io em 
estabelecimentos particulares.·· Na 
verdade, enquanto êste, per mais que 
mude de patrão ou emp-reg!l.dor, con- · 
tá sempre todo o te:.npo de . serviço 
que ;realmente prestou a tôdá.& as em
prêsas em .que serviu, por mais diver:: 
sas que elas sejam, o :funcionário p·A-- · 
blico, passando de n:n dos :três se:fvi~ · 
ços da. ~~ão - federal, estad'ú~i ou ' 
municipal - para qualquer :d<ls · dois 
outros, -perderá, na .forma da atual 
legislação em vigor, sim:;>lesmente dois 
têrços do tempO prests.do, não obS
tante -estar sempre servindo aa mes-
mo Estado. . 

:tmpõe-se, assim, para eVitar que tão 
errônea. e injusta. doutrina. con:tmue 
a imPerar na. &dministração púhl1ca. 
brasileira, que a Carta. Ma g.na da. Na- · 
çã.~. a ser promUlgada, consagre: hl'-
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sof:i.s:màvelmente, em dispositivo Espe
cial; e contagem integ.-al, para ef-eito 
de aposentadoria e disponibilidad..e, do 

· t.empo de serviço público p::.-estado 
·quer à União, quer aos Estados, quer 
.aos Municípios, tanto mais que tal 
princípio está. assegura·do aos juizes, 
pelo art. 68, § 1.0 , in tine, do projeto 

. de Constituição ora em segunda. . vo
tação, 

Sala das Sessões, 7 de junho de 
1946. - Lauro Montenegro. - Hugo 
Carneiro. - Castelo Branco. - José 
;Jojiy. - José Maria. - Goes Mon
teiro. - M eàeiros Neto. 

N.0 211 

. Acrescente-se ao art. 193,' n.0 IV: 
·"e certidões autênticas dos mesmos". 

E' essencial o acréscimo. Apesa:r do 
que estava prescrito no art. 66, n.0 1. 
da. Constituição de 1891, da consti- . 
tu.içãod. e 1934, art. 17, n.0 5, e da 
Constituição. de 1937, art. 33, o Tri
bunal de COiitas e as repartições da 

· FazendSI, jamais ·admitiram fé às cer
tidões das provisões de tomadas de 
.contas.· Exigiram invariàvelm.ente a 
provisão no originaL Mesmo que a 
certidão ifô.Sse extraída do livro de 
registro das provisõP..s.. nada valia nas 
Delegacias Fiscais. Com a. exibição de 
tais certidões não era lícito aos agen
tes do filsco ou seus herdeiros rece
berem os saldos de que eram credores 

· ou .& impOrtância. das suas fianças.
N""oo é possivel permanecer o absurdo, 
que a. emenda visa eliminar. 

Sala das . Sessões, 6 de Junho de 
1946. - Oiwald.o Lima. - Etélvino 

, Lins. - Ferreira Lima. 

N. 0 212 

.Título IV - Capitulo II - Seção II 

. - Disposições especiais. 

on·de convier: , 
A:rt. . . . Anualmente a União apli

cará nunca menos de dez por cento 
e os Estados nunca menos. de Vinte 
por cento de suas rendas no desenvol
Vimento de sua rêde rodoviária, apli-

.. · cando-se o fundo rodoviário nacional, 
criado pelo Deci-eto-lei n.0 8. 463, de· 
2'1 de. Dezembro de 1945, na sua con

. .servação e estabelecendo-se uma or
dilm. · de uriência para a- conStrução 

. · . das diversas ligatõe5. 

Justificação 

A estrada é o elemento. primordial 
do progr€sso. Assim como são as veias 
do corpo humano os caminhos que fa-
cultam a circulação e a vida, assim 
no corpo nacional as - estradas são 

. válvulas de desaf<>go, sãó vasos de um 
-pulmão · que expele e recolhe não o 
ar que vivifica, mas a roda que en
curta o espaço anulando distâncias. 

Que a estrada é um dos fundamen-
/ tos da própria história da civilização 

humana é incU.scutivel. Cita Leal de 
Macedo em seu trabalho sôbre o as
sunto "alguns movimentos que d€ixa
ram marcas. indeléveis na história da 
Humanidade. A migração de Abra
hão, da Caldéia para Canaan, três mil 
anos antes de Cristo; as travessias 
das caravanas que faziam comércio 
com a Palestina, o Egito, Damasco e 
Bagdad; a saida dos Israelitas do 
Egito para a terra da Promissão; as 
cruzadas;.' as bandeiras paulistas". ' 
· E' .fora de dúvida que a falta de 
estrad8s aniqüila o progresso, pois que 
povoações incomuilicáveis são centros 
vitais que se desconhecem e se anu
lam. 

No Brasil, onde o espa~ imenso é 
uma dádiva de Deus, as riquezas se 
perdem por impenetráveis. Das caa
tingas aos pampas, do litoral à flo
resta, a terra ~e q_ue se a devaste 
com o beneficio da estrada. 

As dotações orçamentárias votadas 
pela lei acima citada . não bastam ao 
anSeio rodoviário bra.sileirõ. 

Segundo revelação da Am.erican 
Road Builder Association o govêmo 
mexicano ,orçou em mais de 800 mi
lhões de cruzeiros as despesas ·com a 
sua rêde rodoviária; o Chile, no es
treito 'território que a natur€Za. lhe . 
conciede, gastará 220 milhões; e a A:r
genti.na, a fantástica soma de 1 bmã,o 
e seiscentos milhões de cruzeiros! 
· Considerando a missão político-so
. cili.l da rodovia, e tendo sido o emi
nente General Eurico Gaspar Dutra, 
que hoje dirige os destinos da Nação, 
em dos primeiros a assinalai, em um 
dos seus discursos de propaganda elei
toral, "que não é. necessário esforço 
de· qualquer -natureza para que bem 
compreendamos a necessidade urgen-. 
te de consolidarmos as vias de comu
nicação existen~ e de êr:iarmos no-
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va.s", não pode a Lei Ma-gna do Brasil, 
no momento em que deseja represen
tar para os anseios nacionais a úl
tima palavra, esquecer em sua. con
textura, um art-igo que não só am
pare como incremente em forma in
cisiva problema de tal relevância~ 

Sala das Sessões, em 7 de Junl:).o de 
1946. -Manoel Victor. 

N.0 213 

Onde <:onvieJ:: 

\ Art. ou § - Os JUIZes dos Tribu
nais Militares estaduaiS, de segunda . 
instância, civis ou militares, assim 
somo o procurador,· perceberão venci-

IV - suprima-se. 
parágrafo único - suprima-se. 

Justificativa 

O próprio artigo 85 é contrariado 
pelo imediato. De qualquer forma é 
detalhe ostensivo. ferindo até a ele
gância que deve ser resguardada na 
nossa Carta Magna.- Paulo Noguei
ra. - Jurandir Pires. 

N.0 214 

CAPíTULO m 
DOS fUNCIONÁRIOS PÚJ3LICOS CIVIS 

. Acrescente-se onde convier: 
"0 serviço público federal ·e o es

tadual com-putar-se-ão integralmen
te para a apose:htadoria." 

justificaçã() 

A emenda visa tornar extensivo aos 
funcionãrtos públicos civis o que se 
concede aos magistrados no § 1. o do 
art. 68 do -projeto constitucional. A 
m~gistratura será a primeira a ·não 
querer, em seu favor, uma justiça de 
dois pesos e duas medidas.-- Se, por
ventura, a douta Comissão Constitu
cional entender que o momento·finan
ceiro não permite se estenda essa 
vantagem ;: todo o funcionalismo 
civil. não pode ·deixar de mandar su
primir o .final do parágrafo citado. -
Como está é que se _não justifica fi
gure no texto constitucional, em sé 
tratando da justiça. nacional·'e em seu 
benefício, uma justiça de dois pesos e 
duas medidas. - · · 

Sala das sessões, em 7 de junho de 
1946. - Lino Machado. - Munho2 
da Rocha. - Mota ·Neto.- Adelmar 
Rocha.. - Joá.o Men.des. - sevm11.0 
Nunes. - Agostinho Monteiro. -
João Cleofas. ·- Leandro Maciel. -
Rafael Cincur.i. - Ma·noel Novaes. 
'- Epilogo de Campos. - Alceão Ccni
tinho . .....:. Magalhães Pinto. - Egber

_to-Rodrigues. - Jorge AmadQ. -· / 
Café Filho. - Alarico Pacheco. -·. 
Antenor Bogêa. -Fernandes Távora. 
- Erasto Gciertner. - Fernando Flo- .. . 
re:s. - Oscar Carneiro: .....:. Ferreira 
Lima. - Janàuí Carneiro. - José 
Jofily. -Jarbas JJtaranhão_ - Mon-
teir.o de castro. · 

N. 0 215 

Onde COllviel': 

"Art. O atual DiStrito Federal 
· serã administrado por um Prefeito, 
cabendo as funções legislativas ã. uma 
Câmara Municipal, ambos eleitos por 
sufrágio direto." ~Barreto Pinto. · 

Justi/icaçã() 

E' o preceito já · consagrado ·pela · 
Constituinte de 1934. E o compromis
so formal do · atual Presidente da 
República, no seu memorãvel discur
so de· 27-11-45, ·no .comfcio do Largo 
da Catioca. 

S. S. 11:.6-46. - Barreto Pinto_ 

' N.0 2i6 

Título Especial·-. disposições tran
sitórias, acrescentar: 

Art. I-- acrescentar X - Dentro de 
lG dias. contados da vigência _desta 
Constituição, -deverão os Estados rea
justar os vencimentos dos seus m~
trados. 

§ L 0 - Find<t .ó prazo que o te
nham feito, serão os Yencimentos con
siderados z:eajustados na forma precei- . 
tuada nesta C<>nstituição. 

. Justificação 

· Com essa dispoSição transitória evi- · 
tar-,se-á qualquer sofismar interpretati- - · 
vo, ficando ;fechadas as ·· portas · aos. 
caprichos ou :JnterêsseS .do mom~ 
to; Realmente. a expressão "fixação dos 
vencimentos dOs ~esembargadores".' • 
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·_ - . (usada' na letm e) , do art. 28, d.à. Se
. ·. ção VII do Projeto (que trata da Jus

tiça dos Estados) , poderá ná() só de
- morar o benefício da vantagem cons-
----._titucional ali outorgada., ·como também 

sea.rieta:r grand~ lesões e prejuízos. 
Bastará que as hermeneutas oficiais 

. entendam que o reajustamento Uni
camente ·se tome efetivo depois de uma 
lei ordinária. de fixação. Ora, suponha.

. ·. se que esa lei, intencionalmente, venha 
'a ·sair após quatro, seis ou mais me
seS e que firme os seus efeitos a par
tir da sua publicação ... - Que resulta
rá. e~? Primeiro, um prejufzo de 
vencimentos; e por fim, uma. ·lesão 
enorme ao direito, porquanto a Cons-_ 
tituição estabelecendo a aposentado
-ria. compulsória e a facultativa. com 
'os vencimentos rla. atividade, aquêles 
· que fore ma.tingidos pela primeira, e 
os que quizerem beneficiar-se com a 

· última, não terão .os ·novas vencimen
tos· outorgados e sim os antigos, de vez 
que a lei ordinária. de fixação ainda. 
não foi baixada ... E não é tudo. Quem 
morrer naquele espaço de tempo não 
deixará. à fa.mma a melhoria do Mon
tepio. Nada, entretanto, ma.is absur
do e contrário ao espírito da garan-
tia. constitucional. · 
. Evite-se pois, o abSurdo com a dis-
posiç~tória! 

Sala. dais Sessões, 5 de junho de 1946. 
-· Aloisio Alws. 

ORDEM DO DIA 

COMTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO, EM SEGUNDO 
• TUIINO, DO ?ROJErÓ DÁ CONSTITUIÇÃO. 

(Sexta sessão) 
-

. - Deixaram de comparecer 59 Se
nhores· Representantes: 

· Partido SOcial· Democrático 

·Amazonas:· 

Cosme Ferreira. 

Pará: 

.Alvaro Adolfo. 
Maranhao: , 

- Vitorino Freire. 
Luis Carvalho. 

ceará:-
... Moreira da Rocha.. -

Osvaldo ~dart. 
· Rio Granck! do Norte: 

_ Georgiho Avelino. 

( 

Pernambuco: 
Costa Pôrto. 
Ulisses Lins. 
Pessoa Guerra. 

Bahia: 

Luís Barreto. 

_ Espi..'i.to Santo: 

Ari Viana. 

ruo de Janeú:o: 
-

Paulo Fernandes. 
Minas Gerais: 

Pedro Dutra. 
Cristiano Machado. 
Joaquim LilÍânio. 
Rodrigues Pereira. 

São Páulo: . 

Cirilo Júnior. 
Noveli Júnior. 
António Feliciano. 
César Costa. 
Sílvio de Campos. 
José Armando. 
João Abdala. 

Goiás: 

J~o d'Abreu. 
Paraná: 

Flávio Guimarães . 

. Santa Catarina : 

Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 
Altamiro Guimarães. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Getúlio V-argas. 
Dama.so Rocha. 
Nicolau Vergueiro . 

União Democrática Nacional 

Ceará: 

Paulo Sa.rasate. 
Gentil Barreira. · 

, Perrui.mbuco: 

Liiila Càvalcanti. 

Sergipe: 
Heribaldo Vieira.. 



- Rio de Janeirp: 

Soares Filho. 

Minas Gerais·: 

Milton .campos. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 

Mário Masagoo~.o. 
Paulo.Nogueira. 
Romeu Lourenção. 

Mato Grosso: 

Vespasiano Ma..'"tins. 
João Vilasboas. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. · 
Antônio Silva. 

Rio de Janeiro: 

,Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 

Leri Santos.-

.• 
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São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Pedroso Júnior. 

Partido Comunista do Brasil 

São Paulo: 

Osvaldo Pacheco. 

Partid.o.-.Repuõlicano 

Minas Gerais: 

Mé.rio Brant. 
Felipe Balbi. 

São Paulo: 

Altino Arantes. 

Partido Popular Sindicalista · 

Ceará: ,./6""':'. 

Olavo Oliveira.· · 
João Adeodato~ 

Partido Democrata Cristão 

Pérnambuco: 

Arruda Câinara. 

Levanta-se a sessão às Mo horas. 

FIM DO VOLuME XI 

' 

• 

. -·· 

-c. .. --· 
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