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Alberico Fraga.
Rui Santos.

'

'•-,

-

.. ~

SANTA CATARINA
Tavares D' Amaral.
Tomás Fontes.
RIO GRANDE DO SUL
Fl,ores da Cunha ..
Osório Tuluti.

ESPfRITO s&...-TO
PARTIDO TRABALHISTA
DRASlLEXRO

· Lufs Cláudio.

AMAZONAS

DISTRITO FEDERAL
Hamiiton Nogueira.
Hermes Lima.
Euclides Figueiredo .
.Jurandir Pires.
RIO DE .TANEffiO
Prado Kelly.
Romão .T11nlor.
.l'Osê Leomil.
Soares Filho.

Leopoldo Neves.

'---

E AlUA

Lurs Lago.
DISTRITO FEDERAL
Ruí Almeida,

MINAS GERAIS
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
:Magalhães Pinto.
Gabl'iel Passos.
_:Milton Campos.
Lopes Cançado.
Licurgo Leite.
SÃO PAULO
Mário Masagll.o.
.Paulo Nogueira.
Romeu Lourenção.
Pltnio Barreto.
Toledp P!za.
- Aureliano Leite.

GOlAS
Domingos Velasco.
.Tal-es Machado.
MATO GROSSO

Ves:pasia.no Martins.
. J'oAo Vll;asboa.lJ.
])olor de Andrade.
Agrtcola de Barros~

Benjami~ah. _
Vargas Neto. ------Gurgel do Amaral.
Segadas Viana
Benrcio Fontimele.
Baeta Neves.
Antônio Sllva..
Barreto _Pinto.

·--.

-~~----

RIO DE .TANEIRO
.o\belardo Mata . .
MINAS GER.AIS
Lerl Santos.
Ezequiel Mendes •
SÃO PAULO
Alexandre Marcondes Filho (não hS.v!a.
prestado co01protnisso).
Get111io Vargas (em ~irtude de decisão dó T.S.E., perdeu o mandato'
se natorlal) .
Hugo :Borghi.
Guaracl Silveira..
Pedx:osa J>lnior.
Romeu Flori.·
:serto Condê.
Eusêbio Rocha.
PARAlU.-

· l!lrasto Ga.ertner.

. ·---

:Melo :Braga..

XVRIO GR..<\.NDE DO SUL
Artur Fischer.
PARTIDO COMUN:::STA DO BRASIL

.

Bernaraes Filho.
:Mário Brant.
Fellpe Balbi.
Artur Bernardes.

PERNAMBUCO

• Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira.·
· · Alcêdo Coutinho.

SÃO PAULO
Altino Arantes.
PARANÁ

BAlUA. Carlos Marighel!i..
DISTRITO FEDERAL
·Carlo,s ·Prestes.
-joão ~azonas.
•Maurício Grabois.
Batista Neto.

:l!unhoz da Rocha .
PARTIDO POPULAR SINDICALlS'l'A

PARÁ
Deodoro Mendonça.
CEARÁ

RIO DE JANEIRO
·Claudino Silva.
Alcides Sabença.

O la v o Oliveira.
Sti!nio Gomes.
João Adeodato.

SÃO PÁ.ULO
José Crlsplm.
• Osvaldo Pacheco.
.Jorge Amado.
· Catres de Brito.

BAHIA
Te6dulo Albuquerque •
PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO

RIO GRANDE DO SUL
Trifino Correia (substitui o Depu·
tado Abtllo Fernandes, que está em
gOzo de llcença) .
PARTIDO REP11BLICANO

MARANHÃO

PERNAMBUCO
Arruda Câmara.
SÃO P.'\.ULO
Manuel VHor.
PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA

Lino Machado.

RIO GRANDE DO NORTE
PERNAJI.!BUCO
Ca!é Filho.

Sousa Leão.

SÃO PAULO

SERGIPE
Durval Cruz .
•4..mando Fontes.

Campos Vergal.
PARTIDO LmERTADOit

MINAS GERAIS
RIO GRANDE DO SUL
Jaci Figueiredo.
Daniel de Carvalho.

Ravl :Pila.

Mesa da Assembléia
PRESIDENTE

.;;(..Fernando de Melo Viana.
1.0

2.• SECRETARIO

Lauro Sodrê Lopes •

VICE-PRESIDENTE

Otá.vio Mangabeira.

3.• SECRETARIO

Lauro Bezerra Montenegro.
4.• SECRETARIO

2.• VICE-PRESIDENTE

Berto Condé.

Rui da Cruz Almeida.
SUPLENTES

1.• . SECRETARIO

i..._ Georgino

Avellno.

1.•

z.o

Rugo Ribeiro Carneiro.
Carlos Marlghela.

Comissão da Constituição
PRES:r:D\ENTE
:IDr. Nereu de Oliveira Ra.mos,

:Milton

S~a.res

Campos.

Argemiro de Figueiredo.
Edgar de Cavalcanti Arruda.

VICE-PRESIDENTE

:Dr. José Eduardo Prado KellY.
RELATOR GERAL
'Dr. Carlos Cirilo Jünior.
1REPRESENTANTES DOS PARTIDOS
'-Partido Soclnl Democrático:

.Agamemnon Sêrgio de Godói :Maga.lhães.
·
José carlos ·<re Atallba Nogueira..
Ivo D'Aquino Fonseca.
·Clodomir Cardoso.
.Eduardo Duvivler.
· .Adroaldo :Mesquita.· da. Costa. 1
'Carlos Cirilo Jünior.
Silvestre Péricles de -Góis Monteiro.
:Benedito Costa Neto.
Joaquim :Magalhães Cardoso Barata.
Gustavo Capáne:rna..
Artur de Sousa costa.
Attlio Vivaqua. .
:Benedito Valadares Ribeiro.
'Valdemar J;>edroSlJ..
:Maurrcio Graccho Cardoso.
Acürcio Francisco. TOrres.
Flávio Gulmarãe!> • .
Nereu d'e Oliveira.· Ra.mo_s~
,. Unlllo Demoerática Naelooutl:

:Mário Masagão.
Allomar de Andrade Baleeiro.
.Josê Ferreira de Sousa.
(

E:ermes· Lima.
Josê Antônio Flores da Cunha.
José Eduardo Prado Kelly.
José Monteiro Soares Filho.
Partido Trabalhista Brasileiro:

Paulo Baeta Neves .
Guara.ci Silveira .
Partido CoJnunista do B:rnsU:

1\1llton Calres Brito •
Partido RepubUeano:

Artur da Silva. Bernardes.
Partido Libo-rtador:

. Raul Pila.
Partido

J:!em~ta

Crls1Ao:

Padre Alfredo Arruda Câ.mara.
Partido Repv.bUeano

Pro~:

João Café Filho •
Partido Popular Sindlca11sta:

Deodoro de Mendonça •

SESSÕES PLENÁRIAS
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40.a Sessão em 4 de Abril de 1946

'

Presiàência dos Senhores Melo Viana, Presiàente e Otávio Mangabeira. 1.0
Vice-Presidente.
As 14 horas comparecem os Senho-

res:
Partido Social Democrático
Acre:

da

Bahia.:
Fróes ela Mota.

Silva.

Espírito Santo:

Pará:
Nélson Parijós.
.João Botelho.
Ma.mnhão; -

Eurico Sales. .

Disttito Federal:
Jonas C<ll.'!reia..
José R.omero •.

Creporl Franco.

Rio de Janeiro:

Pia.lrl:
.Areia Leão.

Pereira Pinto •

Oea.rá:

/

..OSValdo Studart.

Rio

Gra.n~e

do Norte:

Georgino Avel.ino.

José Varela.

Valfredo Gurgel.
MotsNeto.
Para.iba:
.Js.ndui Ca.m.eiJ:o.
Pe1"Ila.Dlbuco:

'

Sergipe:

Graco Cardoso.

Hugo Carneiro.
Amazonas:

Pereira

José Mielo.
Afo.n.so . de Carvalho.

Aga.memnon Magalhães.
Gercino Pontes.
Oscar Carneiro.
Alagoas:

Medeiros Neto.
Lauro Monenegro.

Edua!l(],() Duvivier.

Getúlio Moura •
Brigido Tinoco.
Minas Gerais:

Lev!ndo Coelho.
Melo Viana.
Cristiano Machado.

Wellington Brandão.
Augusto Viegas.
Gustavo Capanema. •
Rodrigues Pere.im.
Alfredo Sá.

São PaU:o:
Cirilo Júnior.

Gofl'edo Teles.
Noveli Júnior.
· ·Antônio Felicianó.

Horácio ·Lafer.
Ataliba Nogueiia.

-- --4
.. Goiás:
··· Pedro Ludov:co.
Diogenes Maga.L.'J.áes.
Joã.o d' Abreu.
Caiado Go:lól.
Galeno Paran!::os.
Paraná:
Flávio Gui.m9.::.-ães.
. Feroando. Flo!'es.
. Munhoz õ-t Melo.
Lauro . Lopes.
João Aguiar.
Gom.i" Júrúor.

Santa Catarin:~,:
Nereu Ramos •

--~

Alagoas:

Mário Gomes.
Bahia:
Otávio Mangabeira.

Dantas Júnior.
Alioma:r Baleeiro.
Rui Santos.

Espirito Santo:
Lufs Cláudio.

Distrito Federal:
Jurandir Pires.
Rio de JaneirO:
Soares Filho.

.lY9 d' ACJ.~Q •.

.Ãder bal SH I'a..
' Rio Grande do Sul:
Adroaldo Costa.
Batista Luzardo.

Minas Gerais •
Monteíto de éastró..

Milton Campos.
Licu:-go Leite.
São_Paulo:

··-----

Ma-nuel Dua.rte.
Sousa costa.

Nicolau Vergueiro.
Méreio Teixei!'a.

lierof1lo Azambuja.
União Democrática Nacional

Pará:

Mário Masagão.

· PliD.io Barreto.
Aureliano Leite.
Goiás:
Domingos Velasco.
Jales Machado.

Agostinho Monteiro.
Maranhão:
Alarico Pacheco.
Antenor Bogéa.

Rio Grande do Sul:
Osório Tuiut1.
Partido Trabalhista.

Piaui:

. Esmaragdo de Freitas.
Matias OI!mpio.
Coelho Rodrigues.
Ceará:

Plinio PompE:'ll.
Rio Gran.:le do Norte:
José Augustc.
Aluisio Alves

Paraíba:
ArgP.IXúro de Figucirledo.

João Agripino.
Plinio Lemos.
Perna.ndo Nóbrega.

Amazonas:

Leopoldo Neves.
,

Distrito Federal:
Rui Amlelda.
Segadas Viana.
BS.eta. Neves.

Minas Gerais:
Ezequiel Mendes.
- São Paulo:
GU&raci Silveira.

Euzébio Rocha.

Rio Grande do Sul:

.Axtur 1'5scher.

Brasi!eir~

-5.....;.
Partido Com:uniita do Brasil

Bahia.:

ca.rlos :Marighela.
Distrito Federal:
Mauricio Grabois.
Rio de Janeiro:
Alcid~s Sabença.
São PaUlo:

José Crispim.
_Jorge Amado.
Partido .Republicano
Maranhão:

Lino Machado.
Pernambuco:
Souss Leãó.

Mina.s <;ierais :
Daniel Carvalho.
Artur Ba-nactes.
Partido .Republicano Progressista

Rio Grande do Norte:
Ca.fé Filho.

o

SR. PaESIDENTE ..:..- Achando-se

na Casa 110 Senhores Representantes,
declaro aberta a sessão.
Passa-se a leitura da ata da sessão
anterior.
o- SR. LAURO LOPES - (2.0 Secretário) - Procede à leitura da ata.
O SR. PRESIDENTE - Em discussão a ata.
O SR. VALF.REDO GURGEL
<Sõbre a ata) - Sr. Presidente, somente hoje tendo recebido o "Diárb
da.----Assembléia" de ontem, venho soll-_
_citar agora algumas retificações à ata
da. sessão do dia 2.
Primeiramente, em aparte que dei
ao discurso do · ~re senador Sr. Ivo
·d•Aquino, meu nome figura como "Alfredo", quando me chamo - Valfredo Gurgel.
Quanto ao aparte, também tenho
correção- a fazer, pois saiu um pouco
alterado; entrego-a à Mesa, para os
devidos fins.

O SR. PRESIDENTE - Será feita a
retificação.
O SR. VALFREDO GURGEI.
Grato a V. Ex".
O SR. JURANDm PffiES - <Pela,
ordem) - Precisamente na última sessão, Sr. Presidente, o nobre colega, Sr.
Lino Machado, reclamou a respeito da
entrega do "Diário da Assembléia".
Parece-me que a situação piorou, pois
ainda não recebi o de uma semana
atraz. Fatia, por isso, apêlo à Mesa.
no sentido de adotar providências para a regularidade da distribuição.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa providenciará. a respeito.
-Continua em discussão a ata.
O SR. JALES MACHADO - (Sôbre
a ata) - Sr. Presidente, em aparte
que dei ontem, quando falava o nobre
Deputado Sr. Galena Paranhos, eu 'dis:..
se o seguinte:
"Na oportunidade em que vivemos no Brasil e de acôrdo com a
argumentação de V. Ex"'., não hã.
no país latifundio algum, porque
não temos, no momento, terreno.
que produza econômicamente. V.
Ex". sabe que os produtos da lavoura.
são todos deficitários, presente. lllente". ·
Como o aparte saiu com incorreção,
pediria - V. Ex". a bondade de mandar proceder à necessária retificação.
O SR. PRESIDENTE -.A retificação de V. Ex". constará .la ata.
Na ata impressa da sessão da ontem
consta como tendo
deixado de ser
aprovado o requerimento, apresentado pelo Snr. Miguel Couto e outros
ilustres Senhores Representantes, solicitando urgência para o prosseguimente da discussão e vota~.ão do Requer:imento n.0 16, de 1946. Tal não
aconteceu. O aludido requerimento 'foi
submetido a votação e aprovado.
Não havendo mais quem peça a palavra sôbre a ata, encerro a sua discussão e vou submetê-la a votos.
(Pausa).

Está aprovada.
Passa-se à leitura· do expediente.

· O SR•. LAURO :M:ONTENEGRO (3.0
. Secretár.o, servindo como 1.0 ) proce•.de à leitura do seguinte:
EXPEDIENTE

das ·referidas emprêsa.s?

. · Telegramas:
Das UÍliversitária.s da Faculdade de
. Filosofia sôbre declarações do Senador
Carlos Prestes. - Inteirada. ·
Do Funcionalismo do Departamento
Nacional do Café, pedindo seu aproveitamento em repartições federais e
estaduais, após a extin.ção daquêle Departamento. - Inteirada.
Da Associação Rural do Vale do Rio
·Grande, de Barreto, São Paulo, pedindo medidas urgentes de amparo à elas.se de criadores de gado de raça. - Inteirada.
Da Sociedade Amigos de Maracajú,
· do Território de Ponta Porá, pedindo
atenção da Assembléia para a recente
legislação decretada sôbre a mudança.
·_da Capital daquêle Território. -Inteirada.
Do Comandante· Armando P!na,
enviando sugestão à futura Carta.
Magna. - A Comissão da Constituição.
REQm:Rlli!:EN'l'O N. 0 78, DE

· c) A cobrança da pereentagem sObre as taxas !oi aplicada, como indicou o Decreto que o autorizou, no
aumento · de. salários dos · empregados

1946

Requer informações do Poder
Executivo sôbre os aumentos de
tarifas verificados nas · Compa:nhias e Emprêsas de. tra:nsporte,
entre 1940 e 1945, e sõbre o que
pretende o Govêrno jazer com
relação às reclamações dos inte-·
ressados em obter noves au:mentos.
·
Requeiro que a Assembléia Constituinte, por intermédio da Mesa,
solicite do Poder Executivo as informações seguintes:
·
a> Quais os aumentos de tarifas
verificados nas Compa.nhjas e em:prêsas de transporte, de cargas e passs.geiros, entre 1940 e 1945?
·
õ) Quais foram os aumentos au-torizados na · cobrança de serviços
públicos por parte das emprêsas que
.· explornm gãs, telefone, luz e tranporte de passageiros? As autorizações
· JCie aumento foram precedidas pelo
· :exame da situação financeira do
quinquênio 1940 a 1945?

d> Conhece o. Govêrno o montante

da arrecadação maior

ao público, ·
decorrente do Decreto citado no quesito anterior? Essa arrecadação maior
chega a· cop.stituir uma receita nova
das companhias?
e) Pretende o Govêrno atender às
empresas que reclamam aumento de
tarifas, inclusive para OS· gêneros de
primeirn necesside.de, agora· que se
anuncia esfôrço governamental para
combater a carestia dhida1
_
f> Tem o Govêrno conhecimento
dos resultados financeiros alcançados
pelas emprêsas particulares, nacionais e estrangeiras, inclusive aquelas de propriedade do Estado, no . correr do ano de 1945? POde transÍnitir ·
à Assembléia tais elementos?
Sala das Sessões, 4 de abril de
1945. - Càfe"Ftlào-;-- -- - -A imprimir.
~ -··
O SR.

PRESIDENTE

O

envia

Se-

nhor Wellington Brandão
à
Mesa as seguintes sugestões para a
Comissão da Constituição sôbre "Linhas Fundamentais do Município",
.

INTRODUÇÃO

Creio, com o eminente Sr. Carlos
Ma;dmi.)jano, gue a chamada "democracia autoritária", criação de 11/is...;
noelesco,- é "democracia sem liberdade" e, pois, contrafação de democracia. Mas creio, também, que não
pode haver um "liberalismo econômico'' ou um "liberalismo social", nos
moldes da filosofia politica . at.é aqui
adotada. pelos. paises americanos.
A economia, sobretudo. está. em intima, em ·profunda, em eterna correlação com a subsistência dos povos.
Como assinala Pedro Félix Vicufia:
"las cansas economicas son el mar de
!onda de la historla y el. móvil inconfesado de làs aciones buma:oas".
O "laissez faire", já o disse, nada
mais é do que uma lembrança oprobiosa do velho· individualismo
politi-.
.

-7...,Não peçamos, igualmente, à Natuex-base clássica do Estado,
reza, subsidies para ·desvirtuar as verhoje fundamente abalada pelos cadades sociais e econômicas. Ela nem
tacllsmos do sub e do sôbre solo
sempre será um paradigma leal. A
sociais. E o Estado não é aquêle orNatureza ensina a ·desigualdade. Mas
ganismo àl,gído, aquela máquina. de
é,
como profundamente anotou Goethe,
mármore a serviço, apenas, de uma
substancialmente "bem intenciolll!.•
ordem aparente na comunidade. E',
da". A igualdade econômica e social
-·em têrmos essencialmente práticos,
será uma concessão algo dolorosa ao
uma vasta casa racionallsa.da, onde
haverá ordem, liberdade e prosperinosso e:goismo: mas nem tôdas as
dade, precisamente porque lhe não
coisas úteis e belas se obtêm sem o
faltará a dispensa·provida. Não exisconcurso do nosso sacrifício.
tirá democracia onde uma grande
Se, come profundamente anotou Mr.
parte do povo - da familia politica .. Francis Grierson, em seu "Misticisnão possa subsistir economicamo Moderno", só uma aristocracia
.mente. Onde falte o trabalho a quem
pode subsistir - a do gênio - é fora
ci pede.
·
de dúvida que a desigualdade do próprio caráter se fará relativa na via.
Mais .do que autores e doutrinas de um longo processo de decantação
a realidade convence ·que caminhamos
econômico-social,
pela educação, em
inevitavelmente, como aquêles românsubstância.
ticos filhos do Capitão Grant, no senA igualdade econômica se impõe
tido do pólo socialismo. Não. adianta
como
um principio de ordem legal,
indagar se isso convém ou não aos
no
sentido
de que a todos deva cor~
interêsses da burguesia. A burguesia
responder
um
decente e suficiente paê uma ficção incorporada às nossas
drão
de
vida,
como a igualdade socogitações politicas ou filosóficas. Se
cial
se
afirnJ.a,
principalmente, no di- ·
ela existe - tem gerado muitos antiburgueses, como o equívoco centrá- . reito fundamental à educação
subsistência do espírito e, . de certa
rio - a anti-burguesia - tem proforma, do corpo.
duzido mUitos ·burgueses, gozadores e
Uma ConstitUição moderna, que se
egoistas. Supstitua-se, pois, aqui, pela
não
dobra,r ao imperativo dessas verrealidade "povo".
dades políticas, não viverá a vida da
As duas grandes guerras por tal sovada rosa do poeta - porém, a do.s
forma sacudiram e acicataram a vegra.ndes <-edros carcomidos: mais cedo
lha alma ·do "homem só", que, na coou malis. tarde, tombará na cadeia dos
munhão imposta do sofrimento, essa
ventos enfurecidos que sopram do
alma. se misturou à do homem muiintimo do homem insatisfeito· e gre~
titudinário ..
gário dêstes dias !
. como observa c romaD.cista. de
Excusado pensar no Brasil de Dom
"Contraponto": nesta éra, sõbre os João VI, de Pedro· I, de Pedro II,
nossos próprios guarda-chuvas aberde Deodoro, do eminente João· Bartos,.anda um perigo de morte no ar ...
balho ou mesmo dó ágil Francisco
A vigilância, a consciênci:l. do perigo Campos. o Brasil sangrou já. em
iminente. alerta cada vez mais os es- corpo e espixito duas guerras profunpíritos: e para o perigo comu..>n, só
damente contagiodciras de "humanismo
a· comunhão, a solidariedade na deintegrsJ:" - no sentido em que não
fesa ...
só o entendem mas o sentem um
A politica .não é apenas aquela fiJacques Maritain, um John Steinbeck,
losofia ·que, segundo o conteúdo da
um Aldous Huxley ou um WendeJ.
doutrina sristotelica, ensina o proces- Wilkie.
O Brasil conhece, infeliZ·
so de uma subsistência social tranmente, a grande indústria e sofre coquila, senão a arte de fazer o homem movedoramente o seu destino de pa.s·
tor e lavrador pobre. Não há mais
:feliz - feliz no sentido de subsistir
enganá-lo, opiá"lo nas cantigas tão
social e econômicamente.

·có

.

·.·
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p:ofund&mente tern11.<> com que se

embalavam, até algúnS anos atraz, os
· povoi; semi~ttiareais. Muc~.
:;inhás-moças, morenuma.s, moços loiros, serões confiados nos velhos .solares fazendeiros. . . névoa romântica
do passado ! Veiu · \'indo sõbre nós
um rumor surdo de catadupa Iongfn~
qua... e a tempestade inevitável das
a.lma.s acossadas de outros con'liinen~
tes caducos e exauridos abateu sôbrs
'as nossas, e as arrastou na música a
um tempo trágica e bala da corrida
heróica para novos destinos. M~
lhores ? Piores ? Não adianta indagar. O fenômeno é de meteorologia·
politioa - é a própria tempestads
física, condensação de vapÇ>res dis~
persos. . . Pode ser que adiante so-brevenham a bonança ... Pode ser l
Não resistamos senão· no sentido de
vencermos o flagelo abrigados na sa.gra<ia sabedoria da união e da comunhão de nossos espÍlritos.
· Confessamos que cremos men<Js nos
jmistas, já ago::.-a, e mais nos S<lCiólogos, nos economistas - nos hOillens
que sabem apontar ao semelhante,
. antes do "common law", os Cami•
Dhos diffceis do sofrimento fecundo,
oomo ê.sse estadista angP.lico que foi
· Fi:a:nklln Delano Roosevelt, consolidador dessa super-Nação que é a
Norte-América - ora guardando, como triUnfo, o próprio raio jupiteria.no da energia atômica, ou êsse ve-·lhote libe:ralmente conservador que
é Winston Churchill, que nem só gal. vanízou, para o drama de 1939-1945,
as resistentes energias da Inglaterra.
a.nti-militar'.sta, mas ainda ·soube de
tal arte se identificar com ela que
lhe in:.p a própria conVicção e a
dura resignação da pobreza inevitáver 1
Os juristas terão que d.escer ao
terra-a-terra do embate cotidiano e
haurir na "li.são e .la participação do
espetáculo atordoante as inspirações
de um novo direito, que será, mais
do que nunca, pela liberdad.e do pensamento, pelo_ aperfeiçoamento das
. ·franquias politicas. mas que recolhe~
i:á para a. frieza dos textos·-.clássicos
essa. chama, êsse estremecimento, que

lhes falta, da v-erdadeira. j·Ustiça econômica ·e social.
Somos um liberal, somos um democrata, porém, não somos um liberal-democrata.
A liberdade, na liberal-democracia,
é a indiferença dos fortes e dos a.ven-.
turados ante os fracos e os humll~
des. Jõ: o crime da não-solidariedade,
o triunfo ou o primado. do egoLsmo
- a própria negação~do dever moral
da piedade.
--A democracia moderna terá que ser
forte, porque deverá. ser, .principalmente, providencial. A "fôrça", €m
que se nutrirá, é a da disciplina, num
sentido largamente humano e pr~
fundamente liberal.
"Ne -confundetur": não aceitamos
as ditaduraS,- serião·no - ·minUto._ que
as .ditou e se êsse minuto contJ.:ilha.·- -· ·
os germes da anarquia. ou da desintegração. Pedimos vênia, nesse tóp1co, para·· nos citarmos a nós mesmo: "A democracia, govêrno do povo
para o povo, será principalmente o
govêrn<J do povo para os ·seus espíritos de elite, os quais, fazendo-e sua,
ainda mais a farão do povo."
Temos que resolver o problema da
liberdade não propriamente !<lira do
clima. jurídico, mas aceitando a sin.cronização do direito cOI!Xl aqueles
compassos gravci; ou com aqueles arritmos perigosos da b.ora heróica e
atordoante que estamos vivendo. A
ciência· jurídica terá que se empare~
lhar com .as próprios fen6II1enos que é
chamada a dominar, tal como acontece
à medicma e à engenharia. A pemc!lina e o arranb.a~céu não revolucionaram prôpriantente o processo de curar,
ou de. construir. São Ill!Ill.gres da identificação cientffica, :1unca elaboração
do cálcul~ frio, a.petl8.';.
Em virtude do que acabamos de
expor, fácil é compreender que nos
não movem preconceitos contra o direito, nem nos seduz a sutileza dial~
ta.l de um Nicol6 Macchia.evelll. Pelo
contrário: amamos o direito e aborrecemos o filósofo italiano. Como,
igualmente, a.bominsmos os regimes
de fôrça - do centro, da esquerda
ou da. direita. O que não quisemos,
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aqui, foi trair a nossa consciência, · doutrinas pseudo-deterministas, pla.sque é de Jurista modesto, mas é, an- madora de tõdo caráter pacifico e até
quase único de um clima psicotes· de tudo, de homem ·político pr.o- fator
lógico
propício ao desenvolVimento da
fundamente peimeável à angústia e
·ao mal estar que Qominam a NaçãO, civilização. E não será demais acres-

como envolvem o mundo.
Fácil aincla de compreender porque não estamos querendo apelar, no
desenvolvimento .iestas modestas con. siderações, para os subsídios da história e para a doutrina dos olássicos
ou para as fontes veneráveis da jurisprudência.
Ssses subsidi.oS, essa doutrina ou
essas fontes hCllllrarão grandemente
o Brasil e serão carinhosamente perpetuados na admiração de quantos,
como nós, nêles se inspiram: para desempeiÍha.r um .man-dato de excepciona.l signifi-cação - a ela.boração
de uma Carta Política Na.ctonal.
Barbalho e Carlos Maximiliano, para só citarmos entre os mortos o primeiro e entre os V:.vos o segundo, são
intérpr~tes togados de vocações magníficas que, no passado como no presente do Brasil, embrionaram come
embrionam uma reta conciência nacional, que ora mobilisa os seus melhores valores para a obra :magna da
Assembléia ConstitUinte de 1946 - a
Constituição, não apenas Política, mas
Social e Econômica que vamos outorgar ao nosso irmão, ao nosso filho,
ao nosso pai de sempre - o Povo BrasUeiro.
Haveremos, portanto, de estruturar
um diploma em substância profund:l.
e forma clara, principalmente: a) de
larga envergadura nacional e humana, cem por ~ente democrático em
sell3 princípios políticos e filosóficos,
mas acentuadamente proVidencial nas
suas construções sociais e econômicas;
b) de iniludível estimulo aos interêsses da produção, fonte de tôda l'iquesa
pública, e, pois. de paz social e política; c) de desvelada ;proteção ao tra.balho e a.o trabalhador, para o efeito,
sobretudo, de assegurar a êste um decente e suficiente padrão de vl.da.; d)
de estimUlo e de amparo à famUia.
unidade nem só econômica mas sobre-.
tudo afetiva das sociedades; e, finalmente; e) de extenso pR.trocinio aos
interesses da educação - matriz de
tôda evolução socia.l, e em q~ pese a

centar, dentro do conteúdo desta última alinea; que o ensino - um dos
fulcros importantes do processo educ::.tivo, não será apenas a aprendizagem das letras primárias ou das ciências, mas, geminadamente, e das chamadas profissões de base, sobretudo
ligadas à economia da terra · ou às
necessidades mais imediatas do homem: institutos técnico-profissionais,
patronatos agrícolas, etc.
Dentro de tais premissas é que ousamos encarar o Município, unidade
geo-politica, sim, porém, preponderantemente célula social e econômica.

·

Infelizmente, a história, em geral,
não toma conheC:Ínento de mnitas contradições, e a do direito, particularmente, consagra certas ficções por uma
espécie de terror supersticioso à lnovação.
O Município se incorporou ao nosso
catecismo cívic6' pelo que qUisemos fazer dele, pelo que deu ou pode dar
entre povos teinperamenta!mente diferentes, ou até de . geografia mais
propícia ao flo~imento comuna!.
Aprouve-nos, nêste semi-mundo que é
-o Brasil, olhar romanticamente o can-·
tão sniço, sendo a própria Suiça, ela
mesma, pouco mais· que um grande
município.
A experiência nos ensina e nos aconselha que o nosso Município deve se:
um resumo vivo da ·estrutura social,
econômica e política do país, nem ex- .
cessivamente centralizado, nem la:-ga.men.te decencraliza.do, porém cautelosamente "interpenetrado" no sangue
e no espirito da Federação; esfera resumida mas sensibilissima . de repercussão e reprodução de todos os
fatos que integram o fenômeno nacional. Nem por· isso, menos belo e
menos importante no seu destino de
"prinier escalon" nos plan<:~s políticos
nacionais. A vet.dade é que, entre nós,
jamais êle terá essa preponderância
política que se lhe atribue e nem foi,
como querem os nossos clássicos, · o
princ!.pal preparador de um chamado "espirito público", aquilo em que
o argentino Julian Barraquero vislun:.-

bra "o prlm.eiro" degrau na escalada.
para o grande cenário da vida politiea nacional".
Baseado nesses. antecedentes, ousamos Ievaritar ·o esquema do Municipio, tal .como o aconselham as lições
da experiência e os superiores interêsses da felicidade pública do Brasil.
A> Ordem Polftica

Na forma da tradição escrita. do
nosso direito, os · Muntcipios serã.o
autônomos "em tudo quanto respeite
ao seu peculia.r interêsse",
a> à. eletivida.de da Câmara Municipal Cautonamia absoluta> e d.o
Prefeito qu.ando o noméa.r a mesma
Câmara Municipal, recém-eleita, v. g.
por metade e mais dois de seus componentes {autonomia relativa) .
Solução eclética - Podem ser inconvenientes os prci'eitos nomEadC''>
pelo poder estat.iua.J.:
mmto mais.
po1'ém, o são, aqueles que se elegem
em pleitos acin:ados en+.re facçõ~s
aguerridas.
No· âmbito relativamente acanhado·
· em que se entrechocam, essaa facções
Dão se apaziguam nunca, subsiste
entre e1as a divisão, .>stensiva ou
velada, e é de ver, nessas condições;
que o prefeito eleito por UIIl3 delas
não cont:J,rá com faciliüa·ies para
levar . a têzmo uma boa •!id.nünistração. Lutará com o aJdversãrio numeroso e não ra= vêzes com os próprios correligionários, se lhes resiste
às pretenÇÕes descabidas. E' essa,
desgraçe;damente, a história viva de
quase tôdas as nossas comunas.
Nem
à falta :ic educação
politica. ou de. matur!<da.dc étnica. se
pode atribuir o mal: êie t?...m raizes
no próprio temperamento do nosso
"homem municipal", de ordinário
obstinado no critério paxt!dãrio.
Ora, se metade e mais dois dos legisl3.dores municipais, v. g. eleitos pelo
_sUfrágio direto, con7êm em eleger o
prefeito, .impõem a presunção· de qtle
o povo, e:m sua me.iori~ miludivel,
está habilitado a prestigJ.ar a ação
de seu a-dministra.rlor e a presGrvar os
-interêsses 00. cxrd.e:rn polit!c.a e sccial
do Município.

tanto

Se a solução aqui

preconizada é.

uma inovação em n0650 direito politico e constitucional, não reveste;
todavia, um caráter a.nti-<!emoorát1co _
ele violaçãc à. chamada espécifica a.u- ·
tonomia mtmicipal - parqué assegma
a êste um processo ele fazer o seu
próprio prefeito.
Ao contrário, essa orll.tica. virá
concorre:r paxa. que se co.rdia.liza o
povo mtmicipa,l, ou mesmo se una
na.s suas melhores fôrças, para o
exercício 00. espécie de veto antecipado que deverá opor à. nomeação
do prefeito :p'elo.. executivo ~st.'l.du&J..
Can:venhamoo que -mm-test" decisivo à ca:paciodaide política desse ::n€6mo povo.
A lei prefbta.rá o mínimo de
vereadores que_elevem compor a Câ-

mara Municipal;
b) à. orgamis.ção dos serviços de
sua competência, assegurn.da a ast'istência__ de técnicos requisitados aoo
departameiibõS · - o:fictais· - cio .. Es"t<!4~
quando se inicie a vida comuna.!.
Se ao Estado, pelos '!i!!US poderes
politicos é faculta.do criar o Munic~pio, poderá o menos: rp1e é orientar, no nascimento, a organização dvs
serviços municipais, sobretudo contábeis.
B)

Ordem Social e econômica

·

o

estatuto básico deve 1mpõr ao
UliXla. cooperaç~.o decisiva
com o Estado e cOIIll a União no
amparo à materrud.'<llde P - à m!fância·
desamp~a.das, os dois aspecto.!. ma.Is
gr.a.ves el-o probl-ema sociail no interior.
Não nos deve:mos esquecer igualmente, cle que deverá. o'ir~ictpar na
debelação d.:l.s en'liemias ou da::; mo. léstias perigosas que vitiln'<'m, prlnMunicipi~

cipalmente.

o hO!liem sen; recursos·

do "hi.nterla-nd".
Es...<:a assiStência. é especifica dos
poderes da União e do Es1l!Ldo m:à5 não é demaiS que t'om eles
colabore o Munici;pio, por focaias diretas ou iluüa"etas.
· Para êsse efeito, todos os impostOs
municipais. devem ser !i-"!resciâos de
· lO %, que constituirão a "taxa. de ru::s!s- ·
tência social" e que, soanada a recursos financeiros de ontra procedência

verbi gra:tfa: aWtillo particular, parte
da renda proveniente de contribuição

nas árreeadações da União ·e do ~
tado no territótio do Município, se
destinarão à. manutenção de instituto técnico profissional, ou patro-.
nato agrlcola, hospital-maternidade,
etc.
Dois ou mais Municípios, para êsse

fim, poderiam convencienar a aplicação comum dêsses recursos, em obra

que a todos aproveitasse na proporção dos recursos anualmente consignados. De modo que, pela conjunção dêsses recursos, se poderiam criar
verdadeiros setores regionais de assistência social, sem prejuizo da de urgência, que seria ministrada pelo próprio Município, em seu território, ou
.sede. ll:, essa, matéria relevantissima,
que a Constituição deverá · prefixa-r
como canon de criação e de subsistên-cia dos Municípios, para·efetivação da
obra benemérita de levantamento do
nível das pop_ulações do interior, em
sua maioria miseráveis e subnutridas.
Na ordem econômica, parece-nos
e!ementar que se imponha ao Município, como . primária de outras tarefas
de maior envergadura, que estão imanentes, na sua própria estrutura, a de
··manterem em caráter permanente um
depósito. de máquinas e utensílios
agrícolas, assim como de artigos ligados às imediatas necessidades da
lavoura e da pecuária.

Impostos e taxas
ll: visto que, sem a garantia de recursos financeiros adequados, o Município não vencerá as suas tarefas
essenciais. As Constituições do Brasil
vêm pecando, até aqui, pela. imprevioênc:;ia ou pelo excesso de teorismo,
na previsão dêsses recursos, como o
den:.onstram brilhantes trabalhos já
oferecidos à consideração da Assembléia Constituinte de 1946, entre outros,
a alentada monografia de ilustre representante de São Paulo, Sr. Horácio
Lafer. Não desejamos. participar dos
debates teóricos, senão, da suma deles,
e do que sabemo.3, no t-erreno da prática, eJttrair os fundamentos de um
.sistema legal capaz de assegurar ao
Municfpio fontes mais abundantes de
C) -

recursos para. a obra comum da melhoria do nível das populac;ões do interior. As cartas de 34 e 37 e os ante-projetos da de 1946, dão, mui natural'mente, uma saliência compreensível
aos problemas de ordem econômica e
social. Mas não basta: é mister que
a lei básica se revista de um cunho
mais prático, criando até sanções contra a falta de iniciativa. dos poderes
incumbidos · de tornar realidade essa
preceituação.
A obra social, no Brasil, ainda . é
coisa da iniciativa particular,,ou fruto
do acaso, senão de conveniências políticas de ocasião.
Podemos e devemos transformar o
Município num colaborador ou mesmo
num iniciador dessa obra, impondolhe como regra a que esteja ligada
a sua própria subsistência - que aplique pelo menos 10% de suas rendas
brutas or<iinárias em serviços de assistência social - ainda que, para melhor
consecução dos objetivos, se agrupe
a um ou mais Municípios, sem prejuízo, naturalmente, da sua opção de
aplicá-las em seu próprio território.
D) Partilha Equitativa de

e

Impostos

Ta:&a3

Somos de parecer que devem continuar na competência exclusiva do
Município os impostos e taxas definidos nas .leis básicas anteriores, incluindo-se entre as taxas, desde logo,
como legitima, a de "assistência :.ocial ~ econômica.".
A subsistir, em última análise, o
sistem~. jS. tomado clássico
deSsa
competência (é o que vem ocorrendo
Ccnstituinte para constitumde
te ... ) , melhor será qutl se corrija o
mal da partilha inequitativa
dos
impostos e "taxas,
cÍia.ndo-se
à
União e ao Estado a obrigação de
contribuírem com certa percentagem
· sôbre as rendas que auferirem no
território municipal. Essa percentagem poderá decrescer conforme ascender a arrecadação própria
dÕ
Município, presumindo-se que, com
arrecada!,".ão excedente, de Cr$ ••••
1.000.000,00, esteja o mesmo Munt-"

.•.
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cípio em condiÇÕes de se baStar, financeiramente.
Devemos notar que, na esta.tutif1cação que segue, jogamos com a letra
dos ante-projetos já em curso, sigmanter o do ·Instituto da Ordem dos
Advogados.
'
Concluindo

Se nos quisermos sobrepor ao apêgo a tradição simplesmente teórica
do nosso direito politico, teremos que
reconhecer que, fora das linhas, que
acabamos de acentuar,. dessa estrutu..ra prática, o Municipio continuat-á
pos.tolhido nas suas verdadeiras
sibilidades e privado de se dinamisa.r
nas suas melhores fontes receitua1s.
Continuará, portanto, a gozar de
uma autonomia de fachada e a se
êsvair dentro de si próprio, em prejuizo dos interêsses superiores
da
comunhão nacional.
Chegou o momento de rompermos
com certas superstições da doutrina
clássica e nos identificarmos corajosamente com as· imposições da hora
. complexa que estamos vivendo: tornemõ-la mais bela ·e fecw:ida pam
o Município, tirando-lhe a êste o caráter .de tabu teórico que vem sendo,
para fazê-lo realmente "emancipado"
na esfera de suas. verdadeiras possi. billdades.
··

: "·'.

dade da nomeação·· respectiva, que
prevalecerá para o pérlodo regular.
§ 2. o Não aceitando· a investidura, renunciando o cargo, ou· falecendo o prefeito, eleito ou no'lleado,
devolver-se-à à Ctunara Mun1t.ipal a. .
iniclati.va de sua eleição, seg1mdo a.
forma aqUi prevista.
2> A decretação de seus ünpostos
e taxas, arrecadação e aplicação de
suas rendas;
3) A · organ.izs.ção dos serv.iços de
sua competência, assegurada a asststência de técnicÓsotr-especiul1stas em
contabilidade pública quando se inicie a vida comuna! .
Art. Além dos impostos· a.
êles
atribuídos por esta Constituição, .ou
dos que lhes forem transferidos pelos
Estados, cabe privativamente aos
Municípios:
_1) decretar impostos:
a.) d.eliCllnça; ---- ---- ___ .
.
b) predial e territorial urbanos;--·-·
c) sõbre diversões públicas; e

à) cobrar taxas sõbre serviços proprios, inclusive de assistência sOCial
e econômica, constituída, esta, · de
10% (dez por cento) adiCionais dos
impostos mencionados nas allneas a.
b e c, supra;
·
e> receber contribuição de. mellu>ria dos beneficiados pela valorização
de imóveis resultante de obras feitas pelo Município e comprovada em
ESTA'rOl'lFICAÇÃO DOS Pl!INciPIOS EXI'OS•
processo aclministrativc. que a lel
crear, assegurada a defesa.. do contri'rOS
buinte.
Art. Os . municípios serão Órganizados de forma que assegurada lhes
Art. A União e o Estado contrifique a autonomia em tudo que res- · buirão, respectivamente . com 5% e
peite ao seu' peculiar lnterêsse e · es10% de suas rendas tributarias bru-:
pecialmente:
·
tas arrecadadas no território . dos
1> à eletividade direta de sua Câ- Municípios, a favor da subsistência e
mara Municipal e indireta de seu· do desenvolvimento dêstes, até os
prefeito, desde que o sufra.gue aquela limites obrigatórios de, ainda, respeeem doiS. turnos de sur sessão inictaJ.
tivaménte cr$ 50.000,00 e cr$ .•.•
por· unanimidade de votos, se com100.000,00.
JlOSta de· 6, ou menos, VEreadores,
Art: A lei fixará os princípios da. · ·
e por 2/3 de votos, si maior .de 6 o
organiZação
administrativa dos Estanúmero. de seus componentes.
dos.
e
considerará
fundamentais à
. §· 1. o se; regularmente convo- criaçãô e subsistência
do MUD.1ciP1o:. eada, }lreferentemente pelo juiz eleia.)
densidade
demogrâfica;
toral, Dão se- reunir a Cã.Inara l'"'tlnn.b> nível cultural relativo de pOlJlltcipal, ou reunida, não eleger o prefeito
lação;
·
·
na.. forma prevista, transferida ficará. ao govêrno do Estado- a faculc) ,,capacidade tributária;

·.._. .. .

. ..
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. ·a) aplicação efeti'va de, pelos ::ne. nos, 10% de sua renda bruta ·em :ta- ·
vor dos interêsses do ensino e 10%
em obl'as ou iniciativas de caráter
social;' notadamente assistência a
rilatemldade e à infância desaxnpar'l·das, podendo, para tais fins, agrupar-se 'a ·dois ou mals Municípios confinantes ou vl.zinhos;
·
e) criação e manutenção de um
serviço permanente .de suprimento ?
agricultura de artigos da inlediata
· • nec~sidade desta, · sobretudo máqUinas e utensílios, a preços que correspendam aos de ·custo exato.
Rio de· Janeiro, 1 de abril de 1946.

Quando da criação do Instituto do
,Açúcar 'e do Ãlcool, pelq ano de Í931
se verificaiVa no Brasll 1lml'á. produçac;
de 9.100.949 sacas de 60 qUilos. Sofria ainda :nesta época, a indústria QS
reflexos de crises temfveis, crises que
uma Comissão de Defesa· procurou em
vão debela.r ,' pois .o preço do prOO,uto,
que chegou a atingir a irrisória quantia de Cr$ 18,00 por saca, condenava
à .mais angustiante miséria a mais
antiga indilstria do Brasil, que ·!{elos
seus encargos e compleXidade, era digna de. melhor sorte -e amparo. Tão
grave, tão pesada era a crise de então, sr. Presidente, peço licença para
invocar fatos de .minhá vida particular; tão grave, tão pesada era a cri-·
-Wellington Braiulão ..
se de então, repito, Sr. Presi<l.ente,
. O SR. PRESIDEN''l'E -·Dou a pa;.
que eu niesmo, já. na época·, indlístrial
lavra ao sr. Pereira Pinto, Ullla vez· do açúcar, fUi forçado a recorrer a ouqu.e o Sr. Osmar Aquino desistiu c:le tras atividades, para enfrentar os problemas de ·minha própria subsistên· sua inscrição.
cia e aos encargos inadiáveis de mi- ·
O . SR .. PEREIRA , PINTO (Lê o :nha
indlístria. Forçados por Uin!!, ne-seguinte ãfscursor - Sr. Presidente:
cessidade
dolorosa, vendíamos o proFoi Leonardo · Truda, · riograndense
ilustre .e de saudosa. memória, que duto.iabrieado e por fabricar, e o mer-.
.recebeu do govêrno de 30 a incumben- . cada só re!Ulgfu nos. preços compensacia de planejar a defesa da. indústria dores, quando, já não nos . pódiamos ·
· açucareira do Brasil. Cidadão de :re- va~er de sua segurança, para socorro
rM Virtudes ·cívicas, portador· de vasta de· nossas obrigações. Mas êste quadro
e brilhante cultura, 3om.alista !inne e não era ilnicamente da indústria. A
of:ljetivo;' ~ouxe para .enfrentar o · · lavoura· se debatia na mesma· angúsma~o
·e áspero problema e bratia, endividada, empobrecida, atada
vura àa alma gaucha, servida por à rotina; castiga~ pelas pragas e pe·um· profundo conhec:Imento das cau-. Jos juros escorchantes e. ta:mbém consas que determinavam a· sábia e inadenada ao total aniqUilamento .. Ope- ·
di'ável· providência. Causas · que outras não. eram· que não o estado deso- rários de fábrica e homens do campo,
lador. da indústria, quase fallà.a senao mal pagos e sem assistência, vagavam·
fa.lida, empenhada aos gross-bo1let· do de -fábrica em. fábrica, na ânsia natucomércio, solapada po:r uma agiotagem
desaüreada e condenaõ.o · · a per-;grt- ral. de lima melhora que não vinha,
IW.Ção humilde por cs.>as bancárias, à
sem a compensação justa de sua cola· ·rnercê de-um crédito :Qrecá.rio, vil e debOração, abrigados em verdadeiros ca- ·
salentador. Bes.salto C!ste detallle; Sr.
·Presidente, como uma homenagem à
sebres, .COnl ·a . prole . SUb-alimentada e
_terra riograndense, que nos en.vtou tão
. ·ilustre filho, de cUja· convivência te- votada ao desamparo .. ·
. nllo a mais gràta lembrança· no pró~ual, pois, . a ação do Instituto do ·
p:rlo L"lStituto que êle éstruturou por
ordem do govêrno de então. Institu- Açúcar e· do .álcool ? Soeorreu a in- ·
to cujos serviços !)restados. à. incbístria dústrta, aro:parou a lsvo-u:ra e em conaçucare1ra e aos interêsses do 'BTasil,
. tem se procurado menoscabar nestá seqüência. :Propiciou meihor .vida à
ASSeml;lléia, com exames super!Jdals · massa. operária:
e de fácll e· perigosa :repercussão, pela
O Sr. . Carlos Pinto Na parte
maneira por que são apresentados ao
em que v. Ex." se ..refere à. . grande
plenário~
·
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indústria, estou perfeitamente de acôr~
do. No entanto, na relátiva·à lavoura.
em .geral, discorclo.
··

. ---

·•

·,

-

nobres colega.S. Senão.. vejamos: a.sa;..
fra de 31 à. 32, como já disse, atingiu a ·
9. 156.94S sacas.

O SR. PEREIRA PINTO- Vamos
n.
A de 32-33 a . . . . . . . .
8. 745. 77.,.
chegar 1á.
·
o
A de 33~34 a . . . . . . . .
9.049.59
Pôs ordem na exploração inàustrtal,
A de 34-35 a . . . . . . . • 11.136.01()
dando a cada Estado produtor o li~
A de 35-36 a . . . . . . . . 11.841.087
Illite justo a que· tinha direito;· pela
A de 36-37 a ........ · 9.550.2U
fabricação .durante o último quinqüe~
A de 37~38 a . . . . . . . . 10.907.204nio. Nesta época, então representanA de 38-39 a ... . . .. . 12.702.719".
do o Estado- do Rio n~uela autarA de 39-40 a . . . . . . . . 14.406.239'
quia, defendi os interêsses do meu_ EsA de 40-41 a .. . . . . . . . 13.511.832
tado, com ampla liberdade e seguranA de 41-42 a . .. . . . . . 13.339.0~
ça e justiça, como também, coi:n amA de 42-43 a .~ ....... 14.759.019 .
pla libérdade e plena justiça defen;A de 43-44 a ~........_],_5_._314.442
deu os interêsses do Estado de São
A de 44-45 a .·...... ; 14.985.203
Paulo, o meu brilhante e nobre coA de 45-46 a .. . . . . . . . 15.450.001) .
lega deputado pela União. DemocráA de· 4S:-47 estimativa 17.200.000
tic3 Nacional, Dr. ·PaUlo Nogueira.
Todos os Estados produtores ali ti- . . O Sr. Carlos Pinto - Permita v .
seus representantes, a indús- . Ex. um aparte· V· Ex; . disse qUe 454"
tria mineira pelo inteligente e operoso P:t:oduziu 15.450 mil sacas, quer dl.zer.
Dr. Belo Lisboa e não me consta que que estamos den,tró. do periodo ua
qualquer deles tivesse deSi.diado dó su- safr~~premo dever· de defender os Estados
·o SR. PEREmA-P!NT.b- --·per..----.:
que então representavam. Cá. fora, pelo feitamente.
menos, não eXtravasou qualquer queio sr. Carlos Pinto .:.- Como V. Ex.
xa ou ·protesto. A par dêste -trajustifica então· ~ completa :falta .. de
balho, . de regula.nientação de produ- a.Çucaa-?
.
ção, financian-do as safras, emancipou
·
O SR. PER.EIRA. PINTO- V. Ex.-.·.
o Instituto o produtor, dando-lhe opor-. V>erá. mais adiante. v~. Ex. á um dos
tunidade
preços compensadores, de que mais tem atacado 0 ~tuto. No
formà a melhor pagar o preço cfu ca.- entanto. v: Ex. é representante do
na sujeita a tabela rigorosa e às cotas Estado da Rio de Janeiro tem reç__epreestabelecidas após ·detido e justo bido do Instituto, as m.ai.-otes provas:
exame. De tal forma ecoou a nova de solidari~e. ·
polftica, que o que vimos foi o rejuSr. Carlos Pi-nto _ Tenho ata-~
0
venescimento da lavoura, representa- ·cado 0 :Instituto poxqUé a. pequena. 1a.._
cfu hoje por sessenta mil fornecedores voura do Biasll, já afirmei, foi vitima.
. de· cana, ocupando' gtandes extensões da _violência.
·
de terras conquistadadas à pecuá.ria, e
um sUrto l'l.lentador e confiante de
· O SR. -PEREIR.A PINTO - Provaprosperidade envolver as regiões pro- :rei que :rião. é exato.
·
·
dutoras do açiícar. E com a marcha
:1l:Stes os dados que -enéontramos na
dei tempo e· sob. a eficiente assistência Seção Estatística do í. A~ A. ·e na.
·- do_ Instituto, vemos hoje a emanei- bril.hamte ·exposição. do seu ilustre expação ·de uma ind'ústria, que iriteres- presidente, o nosso brillln.:D:te colega Dr. ·
sa profundamente à. économia. nacio- :Sa.rbi:>sa Lima Sobri.Ilho. No pe-riodo
nal, é que não deve nem pode ficar
de 1931- a 1946, a produção teve upm
sÜjeita ao exame perftmtório de seus. aSéençã.õ acentuada e constante. at1n. problemas, sem grave. risco de regres- gindo a. quase o dobro da. observada.
. são_ e desbarato. Incri:nfna-se o Ins- em -1931. Houve; fato, pequen~s des-~-· titúto de ter peado a: produção-do açú- 'eafdas, que poderanos oons.i~erar nucar. E' injusta a. acusação de meus las, atendendo aos !enômeros natiura1S. _:
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dos J)eríodos de seca; c1as· pragas. nos
cariav.ia.is e dos. ciclos inevitáveis da
. plantação.
·
o. Sr. Fernando Nóãrega - ~1 uma
.po:iít.ica. ruinosa. do Sr. Barbosa. Lima..
Não estamos contra o In5tituto mas·
contra a poUtica adotada..
0 SR. PER.EIRA PINTO - Ra ainda
· a considerar a inte:ns,ificação da pro. · dução. do alcool que se em 1931, era
de 33.391.642 litros, atingiu em 1943,
.a 151. 738;288 litros, ·o que foi uma contribuição preciosa. na criSe de ca.rbuira.nte, que atravessamos no pei:iodo
sombrio da guerra que tivemos de en-

CulPam o Instituto de su!oca.r a pro<lução primária do açucaz bruto e .da
rapadura. Tal não tem ocorrido Sr.
Presidente .
A faculdade de poderem :>s propri~
tários de engenhos venda- as suas quotas às Usinas, fez com que se aumenta.sse .·a capacidade de prod:uçã o. !!e
muitas fábricas, e a venda. destas quotas 3/testa flag:ra.n<temente que a produção do açucaz bruto e da rapadura
nã.o interessava. naquela época aos seus
:proprietáirios, por lhes· acarretar prejuízo ma.ni:festo. ·
O que l'.áo era admissivel e o que
:frentar.
.
seria. .atentado ao direito, é que êstes
No periodo de 1931 a 1945, a a.çã.o do
engenhos voltassem a funciona-r apõs
.Instituto. foi por tal forma efidente, os seus proprietáriOs terem renuncia.. que não houve nem aooeri.ção brusca, do por um público ato de venda, à sua
nem queda violenta, co.nservan<io uma exploração.
·. oscilação ci.ue ·podemos dizer quase imO Sr. Carlos Pinto -.V. Ex. não
··perceptível, sem produzir choques rui- tem razão. Em 1938, pedi .inserição
· · :nósos à indústria, e peimttindo mesmo
para um engenho, ao Dr. Barbosa Lino período grave da guerra, o aumento· ma Sobrinho, e êle a negou; da se·· do. consumo per capita que de 18,2 em . gunda vez, siquer me recebeu ..
· 1940, a;tingido a 20,7 em 1945. E' bem
O SR. PERE!RA P~TO --:- V. Ex.
verdade :que h.ã no momento e~sez saberá da ~· ma1s _tarde. . .
. ao. produto, mas não podemos deixar ·
Tenho aqw. a estat~.tica do nume- .
. de coi:lsidemr. 0 _aumento do oonsumo
ro de ·!1ngenhos de açucar bruto e ra. industrial e pri:i:lcipah:n.-ente as diflcul_. padura r~trados no Brasil de 1934
dades de trail&porte.
a 19.45. ];; mte:re.ssante ol;lse~ar que, se
-havia 24.923 engenhos registrados em
..
.
. O Sr. Carlos Pz~to -V. Ex. acaba
1934 e foram regiStrados 10.2~5 .em
de ~ que há _dificuldade de ·trans1935, nunca mais o Instituto ·mterromporte · da produçao oampista.
· · peu o reg!stro dessas fábricas.
b SR. PEREIRA PINTO- PerfeiAssim é que:
· ta.mente. A prova que há é que em
Cs.mpos ha grande estoque .de açucar,
Em ltl36 registraram-se ·9.538· ·
sem transporte.
en-genhos.
Em 193'7 registraram~se 4. 372
O Sr.. Carlos Pint<J - EXiste uma
engeilhos..
. modemfssima estrs.da de rodagem liEm 1938 registraram-se 4.416
-. ga.ndo campo8 e Niterói.
engenhos.
Em 1939 registraram-se 521
O SR; .PEREIRA PINTO- V. Ex:
eligen.hos.
não sabe quam.to custa o transporte de
Em 1940
registram-se 1.438 ·
açuca.r pela. estrada. de rodagem.
engehltos.

O Sr.· Carlos Pinto - Não importa
--o preço. Custando. 20, 30.. cruzeiros,

·8.mlda
que. o ·câmbio
. é .·melhor
.
. negro.

O SR. PEaEmA PINTO - Se o .
·preço ~ e ~· campeia
· pt?r ai afora, não se busquem nas fileiras dá. .produção responsá.vets por
. lucres excessivos ou pelos atos desalmados e ·impatrióticos do clJama.do

mercado negro.

-- ·.,

. .

registraram-se

2$8

regli.straram-se

696

1943 · registraram-se

964

Em

1941

Em
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Em

engenhos.
-

engenhos.
engenhos.
Em

1944

engenhos.

registraram-se.

Em 1945 registraram-se

engenho:;.

687

1. 738
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AJj todo, hoje, 59.786 engenhos senengenho do. meu nobre colega?.Info::do que 32 mil de Minas Gerais. E. o mei-me ·e soube· que: ·
/
registro continua ...
"Pelo processo 2.892-40, originado de
petição datada de 31 de agôsto de
Mas dêsSes tipos de açúcar de enge1940, Antônio Cruz Martins Guerra
nho a produção em Minas e São Pau.
afirmou
a sua qualidade de proprietá- ·
lo tem tido tal expansão que rece."l.rio
do
engenho
que antes pertencera a
temente o Esta{!o de São PaUlo, através sua Comissão de Aba.steCimento, · a · Carlos Pinto Filho <escritura· públ!ca
dllita{ia de 20-1-40) e pediu a Incordespei-to da crise de falta de açúcar que
poração
do mesmo engenho ao engenho .
o atinge tão gravemente, manifestou-se
Pedra
Lisa,
de José Martins dos Sanem oficio dirigido. ao Instituto de Açlitos".
Essa
a
razão e não por excesso
car favorável à exportação para o exde
fabri-cação.
·
terior {!e aa>reciá.vel quantidade por falO
Sr.
Carlos
Pinto
Sôbre O·
ta ·de aplicação no consumo interne,
ipi'ocesso
a
que
V. Ex... se · refere
mUito embora o seu preço 40% ma;!S
devo dizer. que eu tinha. uma fábrica
baixo, do que o do açúcar branco;
· Só foram impeilidos de funcionar os de a~te e pl-elteéi a .faJbrlcação
engenhos que venderam as respectivas do a.çú.oa,r. O Sr. Dr. Bs.i-bo.:;a Lima
quotas, e pretendiam continuar a. SobrinllD neg~~ ------·
prodUZir açúcar. ll:sse o equivoco do
O SR. PERlEI!RJA PINTO
o
meu ilustre colega .Carlos· Pinto, que Sr.. Ba.rbo,s.a Liana Sobrinho vai se
. disse em aparte.
defender aqui.
O Sr. Carlos Pinto - V.· Ex.o. não
. O Sr. Carlos Pinto :.... V. Ex. perme
deL~ explic3Jr, porque nã.o ·está
mite um aparte?
com a razão. Fui
Dr. Barbosa
O SR. PEREIRA PINTO ··- Peço Lima Sobrinho a prjme!ra vez; na
ao· nobre Deputado que me possibilisegunda nãio me reoobeú. Eu, des·te prosseguir no discurso.
·
."'ggSS;osO-com_a,_propried&l:e, vendi essa ·
O Sr. Carlos Pinto -· Se V. Ex. não propl'ied3Jdoe. ao-. sr:--Gue:ra-e -êste.-..-..
consente os apartes, dá a i.D:i.pres3ão. depois, aprovei.ta.ndo-se ·da politica · é .
à. Casa, de que está. com a razão, o a.proveitamdo todo o esfôrço, .vei(l a
que não é exato.
fa·bricar; in-devidamente, açúe&t'.
O .SR .. PEREIRA PINTO - . Vou
O SR .. PEBJEI!RA PIN'!'O
O .
ler, preciSamente, um aparte do ilus- ilustre deputaldo oa.rüos Pinto, depois
tre Deputado, Sr. Carlos Pinto, ao · de negar a existêneia. a.a li·be:rcl.atle .
nobre. Representante de São Paulo:
de plantio e de procl:uçã.o, chegou a
"Não é exato que meu engenho 111cl:miti-la, mas afirm3. existirem obrigações . que importam em pl'olbição. . .
não estivesse registrado na Coleto·Disse
S. Ex.a:
ria Federal: êle o esta..va.. Eu porém,
. "Mas essa ·libel'!d<l!lda . e preciso
que sempre entendi que trabalhar
que a Casa saiba ...;_ toms.-se mais
e progredir não pOOia constltuix
proi:bitiva do· que · a própria ·lei
crime lia Brasil, pais cuja produde
proibição. Por quê? Poxque
ção carece .de estimUlo, não me
deu
liberdade à produção. mas, a.
restringi ao pequeno limite estipu.:
'P8.Il'
disso, criou 1m1.a infinidade
Ia.do pelo Instituto, :isto é, 230 sade
~ncias
cujo c1IIIJIPl'im.ento .
cas. Excedi-<? em cento e pqucas
é- impossivel a 90 % dos brasi:.. ·
sacas, atingindo· algo além
de
300.
.
. leiros.· Criou para· o oequeno enge!!ho de ·ca;na. as seguintes obri-'
Por isso repito, vi ineu engenho .
gações: pagar o impôsto de ven- ·
lacrado como se lacra. um vagão da
das e consignações; o ·de indusLeopoldina nailway".
tria e profissões; o· sindical; o
de
4 % ao Instituto; a. taxa ·de·
Nunca, Sr. Presidente, o Instituo do
defesa; o rnaroirfesto estadual; a
Açúear e do Ãlcocl lacrou nenhum enguia de eJCport;açáo; · a guia do
genho ·o'U Usina porque produziu mais ·
de sua quota. Por que o faria. ·com o
Instit1tto do Açúcar e do Alcoo'l;_: .

ao

-

a guia

da
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ta:ca de defesa. Vê

política do açúcar, são exatamente· os
mais irritados contra o Instituto. ·
. A situação do meu Estado, antes da
política açucareira, já a tracei claramente. Quanto ao grande Estado de
São Paulo, basta frizar, que em 1930,
produzia oitocentas e tantas mil sacas
Essas as · p.tlav:ras do meu prezado
d:e açúcar, e na próxima safra produ. colega. Carlos Pinto.
zirá para mais de 4.000.000 de sacas~
·
Palra se tJer idéia do modo como
Repito 800 e tantas mil sacas em 1930
S. Ex.a está inlf()ll'lllaldo, basta verilfi::Mo que S. Ex.a mencionou quatro- 4 milhões de· sacas em 1946. ·:t::ste o ·
vêzes, _; caida
com .denominação avanço que· teve São Paulo na pro<l.1;1-.
difere:nte, para deixar pe:roeber que são ção do açúcar. .Mas não é de mais esclarecer que o seu parq!.l.e industrial
taXas diferentes o qúe, na. realitambém muito se beneficiou na produc:l.aide é Uirul. só obriga.çoo. Os ·~,?, 'Z'o"
do :ril.stituto não existem. A única ção da maquinária para a indústria,
. exigência é uma taxa de Cr$ 1,50 com o seu desenvolvimento, e ·tendo
!POr Sa.co, ·paira o que não se . exige ainda a primazia do fabrico de distinenhuma com'P[ica.ção cte }~<>nt.abili- · larias de álcool anidro, grandemente
d®de. E dessa taxa estão isentos os espa;J.hadas pelo Brasil, graças ao eserigenhos pequenos que produzem até tímulo e ao amparo do Instituto do
Açúcar e do Alcool.
1.00 sacos. Os engenhos de r31padyra
Em Minas a produção
de 145.348
que pag.avam cialqüenta centavos por
carga, a. titulo de taxa de .estatíStica, sacos em 1930. Foi de 650.000 .em 1945. ·
":foram · isentos também dessa taxa Sete novas . usinas foram concedidas
pelo Instituto àquele Estado. E Mi.nas
desde. mair~ dé 1944. E o decreto que
Gerais, que produzia 145.348 sacos,
os isentou. inspiiado pelo I. A. A.
mandou restittm. às instituiç~es . de já produz 650.000 e está autorizado
a produzir, com as novas .. fábricas,
carld:ade o produto da arrecadação
cêrca de 900. ooo sacos de açúcar cris- ·
já feita ..
tal.
_
. O ·sr:. Carlos -Pinto - Mandou resAs vozes contrárias ao Instituto de
tituir· a _quem, Sr. Senador?
Açúcar, às opiniões favoráveis à sua
·. · O SR. PEREIRA PINTO·- As ins- ._ extinção, opcnho · em nome 'de meu
. tituiÇões de caridade. ·
·
Estado e em nome dos Industriais de
o· Sr. Carlos Pinto - Toma do la- Açúcar do Estado · do Rio o protesto
o mais ~·eemente.
. vrador··.e dá a outro ...
O Sr. Alfreà.o Neves - ;Muito bem.
O SR. PEREIRA PINTO Isto é V. Excia. tem tõda a razão. O Insdemagogia.
tituto tem sido muito útil à lavoura
O Sr. Carlos Pinto- V. Excia. de- · açucareira
do Estado do Rio.
fen,de o Instituto desta manéira.
O SR. PEREIRA PINTO- Muito
O SR. PEREIRA PINTO - O Insobrigado .a V. Excia.
.
tituto está perfeitamente bem. ReceO Sr. Carlos Pinto - Ao pequeno
beu; a~hou que devia dar às casas de
lavrador, só tem sido prejudicial;
caridade.. V. Excia. iria deixar· de q-uanto ·.às usinas, estou de acôrdo com ·
dar?
V. Excia.
O Sr. Carlos Pinto - O Instituto do
·O SR. PEREIRA PINTO - É o raAçúcar e do Alcool não podia dar o ciocinio de V. Excia .
.· dinheiro do -lavrador a ningUém·.
Se é vel1irul.e, Sr. Presidente, que- o
· O SR. PEREIRA PINTO .:.... ~!e dá Instituto cometeu erros, também, grandinheiro ao lavrador, ao industrial des e reais beneficios prestou à indústria açucareira. Seria mesmo singular,
e ao operário. V. Excia. vai ver.
o que me cau~à . espanto é que os . que tivesse .um linha de ação perfeita,
representantes nesta Casa dos Esta- na fase agitada que yjvemos. o que se
não pode negar, é que promoveu o audos "que mais se beneficiaram com a
. V •.Ex.a que um pequeno e:ngenho
·de oa.na é obrigado a ::nante.- uma
escrita fiscal igu:sJ. à das grandes
usinas de C2lllliPOS e · Pern.am·bUco".
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mento da produção, com uma poÍftica
;prudente ·e hãbil. A falta do açucar
se verifica, como se verifica a falta de
· outros produtos, que não têm embargos
à . mtensificação. de sua produção.
,- Falta-nos arroz, falta-nos o feijão e
todos os demais cereais. E não consta
que haja Institutos a cercear-lhes a
produção, numa hora em que todos
precisam trabalhar e em que todos
querem lucros. O Instituto do açucar
acautelou o prêço do produto e o defende e ampara .. E ·nós os industriais,
vivemos digna e operosamente. Não
nos envergonhamos de nossos lucros,
porque êles não gritam nas nossas
consciencias. ·compare o povo o empate de nosso capi:tal e o vulto de nossos· encargos ·e verificará em comparação com outras indústrias e até
"'- mesmo com a eXploração comercial,
que os nossos lucros não . clamam à
razão humà:p.a. Graças ao Instituto,
·não nos envergonhamos· hoje nos gabinetes dos banqueiros, saldamos os
· nossos CQmpromissos e somos desejados
pelos nossos · fornecedores. ·Pagamos
prêço compe'"sQdor. _aos lavradores de
cana, que. também tem vida digna. e livre de vexames. Não posse nem devo
acreditar na denúncia do nobre colega
de bancada, o ilustre I)eputado carlos
Pinto; com relação ao ·prêço que paga
a Usina de Paine1ras, no Estado do
Espírito,Santo,_pelo carro-de cana, aos
seus fornecedores Cr$ 8,00 por .carro,
quando a tateia oficial em nosso Estado é de Cr$ 112,00. Repito não quero
nem posso acreditar. Tenho a impressão que houve confusão, <>u então que
S. Excia. foi ilaqueado na suá boa fé.
Não sou contra. Se é livre a;_ ;n:·oduçã(), .
como Posso ser contra uma coisa que
ja· existe? V. Excia. e~ enganado.·
O Senlu:Yr Carlos Pin:to - Permita v: Excia. que eu conclua meu
aparte. Era justamente esta a declaração que queria ouvir de Vossa
Excelência.
O SR. PEREIRA PINTO - · Não
sou contra, abSolutamente.
O Senhor CarlOs Pinto Seiba
..V. ~ia. que foi o que pleiteei para·
a pequena lavoura do Brasil. Mas que
a proibição ainda existe - existe. ~

a prÓ~ria lei que diz que
do.

.. '-- .

está proibi.:.
·

O SR. PEREIRA Pn.'"TO Afil:mo a V. Excia. que não está. Que .
quer V. Excia .. que eu faça?
O Sr. Cc;.rlos. Pinto - ~ a lei que
o diz. Então, V. Excia. é maior do
que a lei. · ·
O Sr. Acurcio Torres -· Não é questão da lei nem do hábito. A ques- ·
tão é a seguin~: o que o Sr. Senador Pereira Pinto, . que está na tri:.
buna debatendo o assunto, .afirma é
que · o Instituto adota, no momento,
uma prática. , .
.

.

.'

O SR. PEREIRA PINTO- De li-·
berdade·. ·
~~--0 Sr. Acurcio Torres - que não é - ·
aquela que V. Excia., -sr. ca.rlos Pinto, proclama.
O Sr. Carlos Pinto ....:,- ~ preciso, então, seja feita let neste ·sentido, porque o Instituto diz uma coisa e pratica· outra.
·
.
. O ~ral Pei:&oto - Torna-se .
necessário é -fa:z:er- ~que ~ essa:.- medida,_ .. _.
já adotada em caráter ·provisório pelo
IDstituto, seja tornada efetiva, permane11te.

o
-o

Sr. Acurció Torres - Em lei.·.
Sr. Amaral.Péi.xota - Em lei ou

resolução do Instituto, para se resolver definitivamente o assunto.· •
O .. SR. PEREIRA PINTO- O que
o Sr. Amaral Peixoto quer· já ·compreendi. Estou de s.cõrdo.
Q Sr. Carlos Pinto Se e3tá de
acõrdo; congratUlo-me com V. Excia.'
O SR. PEREIRA PINTO~ No Estado do Rio, .fâceis e honrosos. foram
sempre os entendimentos entre fome- .
cedores e· usine!ros,. entendimentos que
tiveram tõdas as vezes e. :assistência
desvelada
ilustre lider'i da.
da flúminense, o comandante Amaral Peixoto, que no seu govêrno, ja- ·
maiS se descurou do magno problema acompanhando-o desveladamente
junto ao Instituto do -Açucar e do
Alcool.
sr. Presidente:
As minhas palavras devem ser tomadas como uma sincera colabora-'

do

ban-

-. ·..

·. · <;ão à brilhante defesa. aqui feita da
A nós, industriais e legisladores cabe
politica açucareira pelos · nobres e a alta missão de preservar a Pátria
· brilÍlantes colegas: Novais Filho, Laudo· seu desenvolvimento. Uma granTo Montenegro, Oscar Carneiro, Basde onda que se formou dos horrores
tos Tavares e outros.
cia guerra. cresce avança sôbre as
·
nações
do mundo. Marchemos ao seu
Acompanho desde o seu inicio a poencontro
e não a esperemos na arlitica do LA.A.
Servi ao lado de
.
rebentaÇão.
para não sermos esmaLeonardo Truda e de Barbosa Lima
gados.
Asseguremos
ao Brasil a deSobrinho, representando o meu Esta.
mocracla
pura
e
inconfundí,vel.
Ele1io e a· minha classe na sua Comis.:.
vemos
cada
vez
mais
a
alta
outorga
são Executiva. A minha_ presença
nesta tribuna era uma imposição por que recebemos. Que sejam dadas
tudo a que assisti e por todos os bene- compensações justas e cristãs a todo
ficios que a· minha classe . reciêbeu da- .homem que trabalha e produz, e o
com~o não encontrará. campo fáquela autarquia.
·
cil para sua expansão. Sou dos que eno senhor Fernando Nó'Qreua. tendem, que na presença de rua ilus. A política do Instituto do Açúcar e
tre bancada nesta casa, é uma gado Alcool, quanto aos usineiros do rantia para a sobrevivência da demonorte, foi a seguinte: limitava a pro- cracia no Brasil e uma ponta de Ian"
dução, para dePOis permitir a pro..: ça para reivindicações justas, contra
1iução extra-limite, e mandava cobrar os recalcitrantes que não compreendeterminada taxa em favor do Ins- dem, ou não querem · compr.eender a
tituto, taXa. que não revertia em be- hora sombria que estamos Vivendo.
nefício dos usineiros, mas :a servir Não há de ser com produção baixa E!
.para. custear uma burocracia larga e rotineira. que conseguiremos a eman·
régiamente remunerada.
cipação econômica nacional. Não será com engenhos e com banguês que ·
O SR. PEREIRA PINTO-· ll: opinião de V. Excia. , que respeito, . mas nos, projetaremos ante as nações do
mundo.
Precisamos de fábricas- e
da qual· peço licença para. divergir;
fazendo parte, naquela época~ da co- ·muitas fábricas. . Grandes fábricas de ·
lnissão executiva, posso afirmar que açucar, de tecidos, de cunentó e de
todos os demais produtos . que inte:àão era assim que lá se ·procedia.
Não fôra êsses beneficios e não ·po- ressam ao consumo nacional. Precisa<ierfu.mos cumprir as exigências da le- mos de grandes lavouras modernagislação .trabalhista do BrasU, que em ·mente: o.:-ganizadas. Saibamos então
muitas organizações nossas são ultra-· fazer que todos compartilhem dos be-.
neficios dessa democracia econômica;
passadãs e ·que ·propiciam a seus ausem a qual · a. democracia política
xiliares nível · de vida digno e desanunca.· chegará a ser realidade que
fogado. Foram aqui delatados quatodos
desejamos. (Muito bem; mui-·
dros- que não são verdadeiros, porque
to
bem.
Palmas. O oraclo~: é cumpriforam exagarados nas suas cõres. No
..
mentado).
·
Estado do Rio o trabalhador de Usina, qu".r ·da fábrica; quer do campo,
O SR. PRESIDENTE Acham.;.
·. não tem a·. vida penosa que se lhe se na CBJSa os Srs. Alexandre José ·
quer atribuir. Não são, como ai se Barbosa Lima S1>brinho e àilberto
disse em apartê, na porta aberta ao Freyre,. · Deputa.cl~ pelo E.stadil . de
. eomunlsmo. Eu de mim, devo . afir- Pernambuco.
mar, que Vivo admiravelmente com
Convido os Srs. 3. 0 e 4. 0 Secretámeus dignos colaboradores, . dos ·ma1s
ri.os
para, em Comissão, .introduzirem
modestos aos mais destacados. São _
no
recinto
SS. Exctas.
meus amigos e ·compreendem os meus
esforços para
realização do bem es(Comparecem ss. Excias. e
tar de ca.da um. Não sou dos que·
prestam o compromisso regimentemem o comunismo.
·
tal.)
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O. SR~ PRIESIDENTE - Estão sô-· . · Transcorrendo,. na. data dé .hoje; o.
bre a Mesa os seguintes :requer.!men- ·primeiro ·centenário do nascimento do
tos:
·
Cons. Antônio Coêlho Rodrigues emiRequeremos que a Mesa,. ouvida nente Civilista e ilustre brasileiro, que
•a Assembléia, se digne fazer inserir, prestou reais e relevantes serviços à
na. ata dos· nossos tr:liba.lhos, um voto Pátria, como parlamentar, como made profundo pesar ·pelo faJ.ecimento
gistrado, romo professor de direitÇ> e
de Dom- ·Benedito Paulo Alves de
como jornalista, requeremos seja in. Sousa; ru:ttigo Bispo da Dioce.Se do serto na ata o registro dêsse aconteEspírito Sa.nto: que, em ~ e no cimento.
· · desem:Penho do seu nobre aa>astolado,
deu as maiores provas do seu· pa~trioEm Assembléia Constituinte, 4 de ·
tismo, do seu fervor çatólie<> e d.o seu
Abril de 1946 •. ,- Dantas Júnior. - ·
· espírito de fraternidade. Pela:s suas
Esmaragdo de Freitas. ..:... Matltias
peregrinas Virtudes e pela sua apri- .·OlímPio. - Arêas ,Leão. -José Cân._
morada fcrmação intelectual, foi, em
dido Ferraz.. - Antônio Maria de Retôda a existência, um humilde servo zende Corrêa. -·· Sigejredo Pacheco.
de Deus a serviço de tôdas as grandes -- Raul Pilla. - KenauZt-beite-. · · e nobres causas nacionais.
Aliomar Baleeiro. --José Augusto. ·. Os. seus grandes fulgoreS na t:ribu·
Juracy Magalhães. - Manuel Novais.
na, consagraÍn-no oomo um dos- mais ~-Ruy santos. - Jonas Correia. ·...:.
destacados oradores. sacros no Brasil. assinatura ilegivel - Nestor Duarte.
Sala das Sessões, em 4 de abril de -João Mendes.- Campos de Freitas.
.~
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Luís Cláudio.
Eurico
Salles. -· Aureliano Leite. - Paulo
· Nogueirc. Filho. · - Asdrubal Soares.
··-·Paulo de Resende. -· Antõnio FeZiciano. Arruda Câmara. - NoveZZi Júnior. - Octavio MangfJ.beira
· - Lopes Ferraz. Acurcio T(JT'Tes.
~- Souza Leão. - Adroaldo Mesquita
· 4a Costa·. - Plínio Barreto . ...... To., Zedo Piza. - Carlos Lindeniberg.
· Alvaro· Castello.
·

- João ·vilasboas. - Vespasíano Martins. _Agrícola Soares de Barros. Guilherme Xavier.
----

Propomos ci.rie na atii:_d.a_sessã.õ-âe~--hoje, centenário de . nn.~izl?.ento do.Conselheiro Coelho Rodrigues, se insira, como justa e merecida home.;.
nagem, um voto de admiração e saudade a êsse grande "brasileiro ·Jurista.
e jurisconsulto, magistrado, professor
de direito, politico e administraclor, que ··
.
. .
Requeremos à Assembléia Consti- legou a sua Pâirii um grande nome
e foi Iumioor patriota que mÚito <:ontuiiite um v 0 to ·de pésar pelo faleci- mento, Ocorrido ontem, do ilustre · coi:-reu para engrandece-la e glorifi· · · ·
.paulista, Dom ~enedito_ de Sousa, an- . cá-Ia.
tigo Bi<;'1)0 Diocesano do· Espfrito SanSala das Sessões da Constitumteto,· cujas virtudes episcopais- e cuj.os Nacion~l. em 4' de Abril de 1946. trabalhos pelo Brasil lhe granjeruram ;Alfredo Sá. -- Octavio ·Mangabeira.
'justo renome.
.
. - A.rcurcio Torres. - Luiz Viana.
Sala das Sessões, 4- de abril deO :;!R .. DANTAS JUNIOR - Sr.
'1946. __: Ataliba 'Nogueira. - Arthu.r .Pesidente; peço a palavra para· enca-'·. BertUI.rd.es. -· ·Attilio Vivacqua. minhar a votação.
·
:-ÀàrOaldo Mesquita àa Costa. - EeO SR. PRESIDENTE.- Tem a pa:·JU!f!-ito Costa Netto.··- Guaracy Sil~
· 1Jeira. - Mario Masagão.
·
· · · iavra, para encaminhar a vota:ção, o
sr. Dantas Júnior.
·
.

-

. O SR. PRESIDENTE- O Senhores

O SR •. DAN'DAS JUNIOR -

(Pa.ra

::.que aprovam os referidos requerimen- encaminhar a votação) sr·, Presiden, .~tos, queriram levantar-se. · <Pausa.) ·
te, tinha-formulado um requerimento
. ·.·.Estão aprovados.
.
_ idêntico ao que acaba de ser lido por
•:·. 'SUbmeto ao conhecimento da As- v. ·EX.a e que seriá ass:inácio, eSpecial,:: :i.eiÍlbléia os _seguintes requerimentos:
mente~ por tôda a bancada .do Piaui,

··-~-

: Ónde :r.iasceu o Conselheiro Coelho Rodrigues. Achava-se ·designado para justificar
o requerimentQ o Sr. Sen.a.dor· Esmaragdo de Freitas; mas, como S. Ex.a. está
ausente ·e, antes que fõsse apresentado o nosso requerimento, que de.pendia da a.ssihatura de dois membro::
da bancada. piauiense, foi lido o que
-V. Ex.a acaba de anunciar:
Sr ..· Pesidente, a fim de não deixar
pàssàr essa efeméride sem que- alguém
clig.a, alguma coisa a respeito do Conselheiro ·coelho Rodrigues, permito. me a liberdade de ocupar por breves·
minutos a atenção dos ilustres colegas_,

.

.

.

· os bacharéi.s desta Casa, sobretudo,
o conhecem, sobejamente, cómo homem
que, dur;;tnte tôda sua eXistência, prestou serviços à Pátria. Nascido no Piauí, nãó se situou apenas em sua pro.,
. ·vincia nata.l; ·e,- sim; em todo o Brasil, porque prestou serviços, em vá~rios Estados, à magistratura, ao ministério público, ao jornalismo; foi
. deputado· pelo Partido Conservador,
a que esteve sempre ·filiado durante a
.. monarquia._: foi senador na 'República,
advqgacio. de larga nomeadà, principal. mente na. célebre questão ·entre o ·Estado do Rio Grande do Norte e o
Ceará. Dedicou-se ainda a outros mis. teres e atividades ...
o Sr. Bareto · Pinto - Foi grande
brasileiro. ·
. '·o SR.· DANTAS JUNIOR-- Salientando-se ainda seu nome na con·. fecção do memorável projeto .do Có. digo Civil Brasileiro,·· que · o saudoso
Campos Sales lhe confiou, projeto êsse que não pôde ser aceito, por ·motivos que não ve:in a Pêlo recordar,
mas constituiu
grande subsidio
para a hiStória · do direito civil brasileiJ::o,
Além · disso, foi o Consslheiro Rodrigues publicista., deücou várias obras
conhecidas · por aquêles . que se dedicam aos estudos ·do direito.
Retiro-me, pois; da. tribuna na. certeza de haver :cumprido -meu dever,
como brasileiro e, sobr~do, como jl,lrista, embora de pequeno porte. <Mui-

=
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to bem; muito bem,· palmas. O ora:..
dor é cumprimentado) .

O SR. PRESIDENTE - Os SeDl1ores que aprovam os requerimentos
lidos, queiram levantar-se, (Pausa) .
Estão aprovàdos.
Há, ainda, sõbre a mesa o-~
te-requerimento:
Requeiro q~e se consigne na ata dos .
trabalhos uma nota de pesar pela
morte do Cônego José de Cala.zans
Pinheiro, ex-presidente · do · Conselho
administrativo do Rio Grande do
Norte e professor emérit"o.
Sala das Sessões, em 3 de abril . de
Café Filho.·

1946 •. -

·

O SR. PRESIDENTE - Os Sen~to
;res que a.provam. o requerimento, queiram !evaDJ:tar-se .. (Pausa).
·
Está. aprovado.

Fa1ta.I!-do apenas dois .minutos para
hora do expedieinte, VOU passar à Ordem do bia.
·
Comparecem mais 160 Senhores Representantes:
findar

a

· Partido Social Democrático.

Acre:
Castelo Bra:nco.
~nas~

Alvaro Maia.

V-aldema.a: Pedrosa.
Léopoldo Peres.
Pará:

Magalhães Bar.ata.
Duar:te de Oliveira.
Làmeira Bittea:!.court .
Carlos Nogueira.
Moura carvalho.
Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Pereira JlÍllior.
Vitorino F:reire.
Odilon Soares.
Luís Carvalho.
José· Neiva.
Afonso :r.ratos. ·
Piaui:

Ren&ult Leite.
Sigeú·edo Pacheco.
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Ceará:·
Moreira da Rocna..
Rio·Gi-ande do Norte:
DeocÍécio Duarte.
Paraiba:
José Jofili.

Pernambuco:
No-vaiE Fi!ho~
Etclvino Lins.
Osvaldo Lima.
Costa Pôrto ..
Ulisses- Lins.
Fe:nreia"a Lima.

Pessoa. . Guerra..
Alagoas:
Teixen-a de Vasconeeloo.

·Góis Monteiro .
. Silvestre Pérlcle~.
.. Bahia:
Pinto Aleixo.
Lauro de Freitas.
Vieira de Melo.

Espfrito- Santo:

Atilio Vivaqua..
Ari Viana.
·
- Carlos...Lindemberg.
Vieira de Rezende.
Alvaro Cl:l.Stelo.
Asàr-t1bal Soares. ·

· Rio de Janeiro:
Alfredo New.<~.
.Amaral Peixoto.

carros ·PintO.

Paulo Fernandes ..
.

Heitor Collet. Bastos Tavares.'
ACÚl'CiO · 'J:ôrrês.
Miguel .Couto.
..
Minas .Gerais:

.sã.ó

Paulo:

cesar coota..
"dosta Neto. .
José Armand().
Lopes Ferraz.
Goiás:

Dáa"io Cardoso ..
Guilherme Xavier.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda.
_.Argemiro Fialbo.
Paraná:
Ara.nüs Ataides.
Santa. Ca.ta:riD.e:
Otacllio · Costa.. ·
·Orlando Bras!L
Rogério Vi~ira.
Hans Jordan.
Rio Grande d·J" Sul:
ll:rn.esto Dort'l.eles.
Gaston Englert.
Brocll.ruio da Rocha.

Elói Roc~:. -Teodomiro Fons~ .
.DanlasC Rv~ha .
Daniel Faraco ..
.Antero Leivas.
Glfcérlo Alves
Pedro Vergara.

União Democrática NacioM.l

Ama.2onas:
Severlano Nunes ..

Pará.:
EpllogQ Caml)OS.
Piauí:
-J-osé Cândido.
Ant&:io Coreis..

·Ceará.:
Iilernandes Tã.vtira.

Benedito Valadares.

Beni Carvalho.

_.Duque de Mesquita.
Israei;,Pinhetro.

Fernandes Teles.
José de ·Borba.
Leão Sampaio.
• Edga.:r ArrUda..

João Henrique.
Joaquim Libân.io. Cel.~ :Ma.cba.do.
. Olinto Fonseca.
Milton Pra.tes.

Rio Grande do Norte:

Ferreira de Sousa..

·r
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Paraíba:

Santa Catarina.:
TavareS d'Amaral.
Tomás Fontes. ·
Rio Grande d~? Sul:
Flores da Cunha.

Adalberto ·Ribei:o.
Verg'Ilia.ud- Ws.nd~ley.
João 'úrsulo.
ErDani Sátiro.
Oslllal' Aquino.
Pernambuco:
~Lima. Cavalcanti.
· · Alde Sampaio.
·João Cleofas.
Alagoas:
Freitas Cayalcanti.
Rui Palmeira.
Sergipe:
Válta' Franco.

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:

Luís Lago.
Distrito Fede-ral:
Benjamin l•'arah.
Vargas Neto
Gurgel do Amaral.
Ben:fcio Fontenele.
Barreto Pinto.
Rio de Janeiro:
Abelar!io Mata.
Minas Gerais:
Leri Santr.s.

. Bahia: -

.

Aloísio de Car:valho.
Juraci Magalhães.

Manuel Novais.
Luis Viana.
Ra.fàel Ci.ncurã.

São Paulo'
Romeu Fiori.
Berto Condé.

Nestor Duarte.
João Mendes.
Alberico Fraga.
Distrito· Federal: ·

Paraná:
.Melo· Braga .

. Hamilton Nogueira.
Hermes 'Lima.
Euclides Figueirêdo.
Rio de Janeiro: ·

Partido Comunista do Bra.sil

· Pernambuco; ·
Gregório Be~:rra.
Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho .

. Prado Kelly.
José ·Leomil. .
Minas Gerais:

. José Bonifácio.
Magalhães PintoGabriel Passos.

Distrito Federal:
Carlos ~est~.
· J-oão Amaz.mas.
Batista Neto.

São PaUlo:
Paulo Noguei.!"a.
Toledo Piza.
.Mato Grosso:
Vespasianc Martins.
João Vilasooas.
Dolor de Andrade.

Rio de Janeiro:
Claudino Silva .

....

São Paulo:
Osvaldo Pacheco .
Caíres de Brito.

.Agrícola de B&rroo.

Paranà:
EJ.-asto GaertD.er.

Rio Grande do SUl:
'.

Trifino Correia.

'

'
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Partido Democrata Cristão

Pernambuco:
Arruda Câmara. ·
São PaUlo:
Manuel Vitor.
·Partido Popular· SindicaliSta

· .Parã:
· ·. Deodoro MentionçS,.

cearn:
Olavo. Oliveira.
stêmo .Gom<!S.
João Adeodato.
Bahia:

'l:'eódUlo Albuquerque.
Partido Libertador

.:_-.

· ·- Rio Gra.riae do Sul:
l'ta.ul Pila..
. O SR: PRESIDENTE - Por deli·.beração da Casa, a · Mesa.· escolheu
. o. dia de · hoje para os Srs. Repre:. _._ selltantes tratarem li'Vrenient~ de' as..:,
suntos Constitucionais. Nessa. con;.
:. tcitmidade, foi .or~da -s: Oidem
·.,_.·-~Dia; De acõrdo,' :íi.õ entanto, com o.
; · . substitutivo do nobre· Representante
· · · Sr .. Prado E:elly, poder.;; ser discuti~
dà. matéria constitucional de · qual. quer natureza.
-::~:· :·Assim; dou a. palavra ao Sr.· EcÍu:·Arilo ·.Duvivier.
-..-..

:::~- :~-!O
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SR. EDUARDO DO VI VIER- -

Sr.· Presidente, há mais de um mês,
; ·.· :Qeupando esta . tribuna, procurei eS.:
'· ·. talrel.ecer as normas da elaboração
·, <~- ccnstituCional. Analisando a cb.ama. · '$ crise· da democracia, que a.ul;ece-

' c:
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Partido. Republicano
Sergipe:
Durva.í cruz~
Minas Gerais:
Ja:d Figueiredo.
Bemardes Filho~
Paraná:
Munhoz da Rocha.

.

~-

'

deu ao pericx!o das ditaduras européias, afirmei que esse crise :fõra da
liberdade -e do parlamentarismo. Da
liberdade, porque, sendo esta considerada um bem supremo, não havia
sido defendida contra o seu . abuso,·
contra âs doutrinas que pregavam
sua extinção. ·Do parlamentarismo,
· porque, a meu vêr, pela instabilidade
e fraqueza, que ocasionou, ·do ·
Poder Exe~utivo, trouxe, como reação as ditaduras.
.·
Comecei, então, a. analisar as causas de crise do parlamentarismo, es- ·
tudando as ·condições da sua existência.
o Parlamentarismo, 'nasceu na Inglaterra e foi um regime de · transação entre os poderes da Corôa e o
'POVo, que reclamava a.....sua liberdade
e que, aos poucos, ia !~-seus
direitos, naqueles grandes moment~s
· que são a Magna Carta, de 1215, a
1Declaração de Direitos, de 1681, e. o
\~to de Estabelecimento (Act o~ Set.Zement.) . . ·

·O parlamentarismo ·tem sua base
na existência dos partidos consolidados, e de-dois_j_Qmente, que repre- ·
sentaiii tendências~o-oposb-______ _
ção· tão formal; que a subida de: um dêles ao · poder pos§a tornar uisustentável a vida do outro.
·Por isso ,todos os escritores que ·se
têm ocupado do regime, iriclusive os
ingleses, demonstraram que, na Inglaterra, se pratica um verdadeiro jõ-_
. go entre o i;la.rtido dos que estão de
dentro - ·os "ins" - e o .dos que
estão de fora - os "outs". Desde,
porém, que os partidos se- multiplicam e que a maioria não cabe niti- .'
damente a UIÍl dê!es, a instabilidade
do Govêrno é a coni;eqüência · dêsse
jôgo politico. Formám-se, .então, ,as
p1a.iorias, pelas- -chamadas coalisões,
.ou melhor, em vernáculo, pelas coligações dos partidos.
. .·
.Antes de entrar, porém,· nã ·análise
dêsse jõgo, e sobretudo nas suas conseqüências,. quero acentuar que o.
regime parlamentar é; de certo · modo, ·contrário ao regime republicano,
e é:contrário porquanto .o que caracteriza precisamente o regime repu-.

~
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blicano · é a: periodicidade .das :tunções. O têrmo curto dos mandatOs
presid~ncla.is torna, por assim dizer,
impossível o exen;icio ·do-· direito de
&ssolução ·da Câmara, que constitue
·elemento éss.encial para a democracia, pois é por êle que se pode opõr
·barreira à ditadura parlamentar.
. . O· Sr. 4-lde Sampaio V. Ex."'
· permite um aparte?

O presidencialismo, -tal como foi és.tatuido na Con,stituição Norte-Ameri. cana, é resultante de um principio
mais alto, do principio da supremacia,
da sober.ama da lei, a que ficam sujeitos tanto o Legislativo, - que o
não está, pelo menos de modo formal,
no regime parlamentar, - como também o Executiva. No regime presi- ·
denciai - continúo respondendo a V.
· Ex."" - o Chefe do Govêrno é apenas
O·SR. EDUARDO DUVIVIER
o executor da vontade do Congresso,
Com muito prazer.·
vontade esta que se acha, por · seu
O Sr. Alde Sampaio - ·Por que
turno, subordinada à soberania do po.V. Ex." considera primordial a dissivo, .manifestada na sua Constituição.
lução ~ Câmara no regime parlamenE' certo - ainda em resposta a V:.
tarista, para que se tenha dem.ocraEx."" - que nem todos os países de. · cia, e não enténde do mesmo modo mocratico.s têm constituições escritas,
relativamente ao presidencialismo? .
como por exemplo, a própria Inglaterra, cUja Constituição não se póde
O SR. EDUARDO DU'VIVIER
propriamente dizer que é escrita, p<>r...:
Explico a V. EX."'. A razão é muito
simples. A ditadura tanto existe. . -çuc ela se baséia mais nos sentimentos, n:as tradições dó povo e nos julquando exercidà por um hotnem, como
gados ·dos seus tribunais, do que nas ·
quando exercida por uma centena ou
leis
escritas. Embora não seja,· nesse
um milhão de individuas. o que caPais,
a Constituição uma lei suprema,
racteriza a. democracia é o reconhe- ·
de a ela se achar subor- ·
no
sentido
cimento dos direitos pessoais, dos didinado
o
Par!àmento,
há todavia a
reitos fundamentais do homem. A dedireitos funconsciência
superior.
dos
mocracia ·é o regime que parte do
damentais
-do
individuo
que
ninguém ·
princípio aprioristico' do valõr do inpensa
violar,
e
que,
de
fato,
limita
os ·
dividuo. E se admitimos,"a uma corpoderes
do
Parlamento.
·
·
.
poração, sem qualquer "t"estri.ção, .o di.
.
Respondendo, . assim, a V .. Ex."",
reitó de· dispõr dos individuos, de sua
sorte e ·segurança, temos estabelecida prossigo na minha expoSição. ·
~ ditadura.·
E' essencial, cómo disse, ao regime
parlamentar, o poder. de dissolução das
O Sr. Alàe Sampaio.- V. Ex."'
Câmaras, pelo Chefe da Nação. Mais
. consente um outro_ aparte?
ainda: êste poder é .tão incompatível
O SR. EDUARDO D'OVIV.Il1::&
com a duração curta dos mandatos,
• Vou completar a resposta á pergunta no reg.ime republicano, que, em Frando nóbre colega.
ça, "êre não foi exercido desde 1877;
o poder de dissolução é exatamen- Foi a falta desse freio constitucional ·
te o chamamento do povo a decidir · uma das principais causas da· instaentre a op1nl§.o do Parlamento e a do bilidade ministeri!~l da França.
O Sr. Alde Sampaio - v. Ex.a dá
Chéfe da Nação. E' pelas noVas e!ei. ções que o povo ratttica ou reprova licença para outro aparte?· (Assentimenta tiO orador>- Não há.verá uma
. a· conduta !lo J?arlamento.
razão fora da ação republicana, a que ..
- . O Sr~ -Alde Sampaio - Pelo que v.
v. EX.a se refere, para êsse fato que
Ex~"' acaba de 'dizer; parece-me .que o
ocorre na França. Parece-me que a
pa.riamentarismo é medida destinada Constituição Francesa, exigindo a
a evitar a· ditádura. No presiciencla.- aprovação do Senado para que o
lismo parece que não há medida que Executivo tivesse fôrça de dissolver
·
corresponda a esta.
a Cânlara, impediu que a medida pudesse ser . efetuada pelo Poder ExeO SR. EDUARDO DUVIVIER
cutivo.
'Respondo a V. Ex.".

.-
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o SR. EDUARDO DUVIVIER
Responderei· a V. Ex."', em prossegui.•
· mento"
Não há e:i:n França, e nunca houve
esta subordinação do poder de dissQlução ao Senado.
·

nas, o Senado era apenas mn órgão
assistente do governador, Na própria
Constituição norte-americana, como
nas brasileiras, ·de-1891 e 1934, as :funções de colaboração e assistência ao
Poder Executivo estão claramente definidas, perfeitamente caracterizadas.
0 Sr • .Raul Pila _ De· modo que
v. Ex.a nega ao Senado, no regime
brasileiro, o caráter legislativo ?
·

o que houve na França foi a imposição do Senado, por vezes, ao càeie
· do Estado.
Aliás, a maioria dos autores reconhece que, na República, não há luO SR. EDUARDO DUVIV'IER :.:...
.'gar. para um chefe ·de Estado invesNão; acentuei, apenas, que, para . a
--- tido do poder representativo, para um existência normal ..do regime pariachefe constitucional, ou 1.l1ll chefe de _mentar, é preciso que. haja subordinaEstado, parlamentar: Se o regi- · ção completa da Câmara Alta, ou Seme parlamentar implica uma colabonado, à Câmara Baixa, ou dos Repreração do Parlamento e do chefe de . sentantes do Povo.
Estado, é preciso, ·para que seja posO Sr. Jurandir Pires - Pode, até,
sivel; que :o chefe de Estado represennão haver Câmara Alta...
· .. .
· te uma fôrça ao menos igual à do ParO Sr. .Raul Pila·,;_ Está-certo, e é
lamento.
·
democráticó. O contrário é que não se
~ ai chego à segunda condiÇão escompreenderia: que a Câmara popu- .
·sencial à existência do regime parla- lar ficasse subordinada à Câmara de·
origem aristocrática.
· mentar - a inteira subordinação da
chamada "Câmara Alta", ou Senado,
à Câmara dos Representantes do Povo.
O SR. EDUARDO DO VlVIER
·o fienaào é, pela sua história, mais Por isso mesmo, o funcionamento dês..;
: um· Órgão assitente · do Executivo, se regime torna-se difícil no sistema:
·
republicanõ;:-onde-a_pericidicidade do
mandato do Executivo. não-~pe-'"•t·e--.o
. do que órgão legislativo.
· O Sr. Raul. Pila - Na história de
·~.....
que Nação? :
exe:tcício do poder de dissolução.
·
O Sr. .Raul Pil~ - V. Ex." acha .
·o. SR. EDUARDO Dovlv!ER
que o poder de dissolução é incem. Tanto .na história da Inglaterra como
pativel com o regime republicano?
·na dos Estados Unidos. · ·
O SR. ·EDUARDO Du:vrv:tER . O Sr. Raul Püa - Ijão apoiado.
Torna-se de execução düfcil.
•
O SR.· EDUARDO DUVIVIER.. Na história da Inglaterra, a Câmara
dos Lordes nãO é mais do que a evolução do Conselho Privado da Coroa.·
0

Sr.

Ri:wz Pila -

Perfeitamen~;

· mas o. regime parlamentar se ori.. gjnou justamente dai. A luta pela democracia, na Inglaterra, estabeleceu. se, de um lado, entre os nobres, contra

O Sr. RaUl Pila ::....., Não compreendo
por que;'
·
·

O SR. EDUARDO DOVIviER A razão é muito simples: é que as é-lefções importam em CODSuilm ao povo,

requerem, paxa a· sua ree.lizàção, um
periodo mai.s. ou menos longo; e um
chefe do Executivo, que está agindo
;nos
limites de temiJQ restritamente

a coros..·
limitado, às vezes já qus.se esgotado~
dificilmente pode provoca;r essa .con- ·
O SR .. EDUARDO DUVIv!ER · - .sruta.
.

Já tive ocasião de excetuar êssa ciro Sr. .Raul Pila _ v. Ex.a éStá.
cunstância Pistórica ·do regime par- .confundindo. No regime pa;rlamei:l'tm- _
. lamentar, antes dà chegada de V. Ex.a · há duas figua-as distintas: 0 Chefe da
'a. esta Casa. Quero,.porém, conti.D.uar . Nação,_ que~ acima doS parti.·.respondendo a . V· Ex.a·
· dos, .:..... e o Chefe Ido Poder Executivo,
Disse, em resposta, que-também na o Chefe do Govêmo própria'rxÍeillte dihistória. dos Estados Unidos; e, realto. o ~to de v. Ex.a não pro. - :mente, - nas colô!lia& norte-ameriçacede; resulta de uma confusão, .a ·_que

~

..

~

..

noe leva a práttca do regime pil.r!amenta.r, ande estas dUas· figuras estão
COD:f!mdidas, -aliás Iamentã.velmente
coinitmdidas.
.
O SR. EDUARDO DUVIVIER Não fiz COD:f.usão·. Teria apenas usade de uma expresão imprópria, referindo-me ao Pr-esidente da República, no regime pa:rlamentlar, como Che-

fe do Poder :Executivo. Mas, acentuava. qwe, para eXistêDcla dêsse regime
há necessidade da subol"dill!ação -ua
Oâma.re. .Alta. · à Câ.Illara dos Repre-

sentantes do povo. E o nobre Deputa.Álde Sampaio chamou a nossa
· atenção pa.:ra a. história da ~.
cmde, por vezes, o Sez:laào tlem impos-:to sua vcmtade.
·
·
Realme'llte, em 1896, o ..Senad•O lançou,· em. três meses, cinco · votos de
do

O Sr. Raul Pila . - Não Procede a.
observação do nobre ora.<ior, paxque :>e
se
considera o Senooo na França.
parte da representação nad<llri2.1 e a
Câmara. cómo outra. parte, é lógico

qu~

um· govêrno que se preze retirase diante de maall:festação de desagrado ta:nto da Câmara como do senadoE' uma questão apenas de moral política, o que não se usa muito no ·regime presidencial.
· O SR. EDUARDO DUV!VIER. - ·
Respondendo f- v. Ex. a, pondero que .
um regime em que o Presidente da República fica sujeito à vontade do Sell!aldo e da Câmara não pode ter estalbili.da:d:e alguma., aliâs como acnnteceu em:. Fram.ça.
O Sr. Nestcr Duarte: - Como i!lão.
aconteceu na Espanha?

O Sr. Raul Pila - Pelo amor de
fa.lta de confiamça ao ministério BourDeus!
A Fratll}a desa-pareceu alguma
·geal3 e ·o OOll:lpeliu à renúncia, ·recu.,.
vez?
sa.ri.do-lhe as ·leis de meios.
o Sr. Nestor Duarte - A França
Em 1913, o Senado :forçou à renúa:J.- ·
·
evitou,
até hoje, as ditadura.s.
ci.a o Ministério Brla;nd, recusSID:do
uma. ~da de representação propo.r. O SR .. B:DUARDO DUVIVIER -·ci'onal.
·Como o ·tempo é curto, não quero des··· Em 1925, o Mimstério Herriot e em
viar-me par demais, respondendo aos.
1930, o· Ministério Tardieu, ambos viapartes. Direi, entretalntO, que :i.sso
. gorosos, .tiva-am de Í'el!l!lmciar par um Dão aconteceu na Illiglaterra exatavoto de censura..
mente-parque nesse país há subol'di-·
· O mesmo suoedeu ao Mini:stério La-nação OOlll\Pleta da Cãma.re dos Lor. vaà, em. 1900, e
:aml.istérió soci1l.lls- des à Câmara dos Comuns.
ta. Léon Blum, em 1937, porque o SeO ST', N estar Duarte - O que há élliS.do · persistia em recusa..r éi pedido,. discriminação de competências,
dei prLmei!rO miitistro, de· plenas ,podeO Sr. Raul Pila - Á suboi-di.nação. .
.res, para . medidas :fmanceiras.
da
Câmara doe Lordes à Câm.al'a doo.
Mais de um primeiro ministro, oo- comuns
·é f.ato recente. Não f-oi· sem- .
mo Polncaré,- em 1923, e Da.la<iier, em.
pr.e assim.
1933, tiveram de se cU!l"V'84" ao-Senado.
O Sr• . Fernando Nobrega· E' a
o Sr•. Nestor Duarte - Os órgãos.
existência da demOCil'acia.
·
· di-rersoo, Junções cüferentes.

ao

O SR. EDUARDO DUVIVIER -

V. Ex." que no sistema. bicame. mi. as di:fiClllid.Mes avultam para o
exen!.fcio do regime ·pa.rlamenta:, porqüe nã.o seria. possível, sem graves
danos, - como, aliás, accmteceu ã.·
Pra.nç.s., ....,.. que o Presidente da República tivesse de consultar, a um temPo. a vontade da Câ.ma.Ta dos Repre-

Já
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seo.tantes, ou dos Deputados, e a v<mtad.'e do Senado.
_
O Sr. FeNw:ndo Nobrega -

A VQI!l-t&de do Prlmeixo Mm.istro e n:ã.o do
. Oh1l!fe do Executi'Vo~

O SR. WUAIR.DO DUV!VlER -.grande pr.a2Jer eni prosseguir·
nesta discu:ssão, ate'Oldelldo a todoo oo
apa:rtes, mas VV Ex'~ 11s compreememc
que o tempO de que disponho é muito
cur:to e não desejaria mais uma . vez
:ficar no inácio de meu discurso. Por:
issÓ, pediria aos. nobres colegas que
me deixasSem prosseguh'.
·
Teria

Rá, ainda outra cireunstância, que.
torna dificU o reg;.me pa.rlamtentaa.'~
é o sistema federativo.

-o

Sr. Ra'UZ Pila -· Não a.poi'ado •
I
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·o Sr; Nestor Duarte - A isso res- . compreende, essa .reVivescêncià do espondeu brilhantem:eillte 'o Sr. Repre- pírito parlamentar. ·
sentante Raul Pila.
O SR. EDUARDO DUVIVIER
. O Sr. Raul ·Pila. - Não hâ, absoluSe o tempo me permitir, darei a V.
tamente, incompatibilidade entre o re- Ex. resposta. cabal citando o que- se
gime :parlamentar e a federação. De- passou na Alemanha, na Itália, na
saofio a quell'i quer que seja que deFrança_e em outros paises que praticamonstre o contrário.
vam o regime· parlamentar.
o Sr. Erigido Tinoco: - Não é o
0 Sr. Nestor Duarte _ Desta rorque 3lfiTm.am os · maiores autores na. ma. v. Ex. vai combater wmbém a
matéria.
·
· ··
ô Sr.. Nestor Duarte - O Sr.. Raul lllODa"""ula-.
...
Pila é um grande autor na matéria e
O SR. EDUARDO DUVI"ittER · - ·
.afinna justamente isso.
Não sou monarqUista·.
o·sr. Nestor Duarte'- Vai combaO SR. EDUARDO DUVIVIER ..,..
·Pediri.a· a V. Ex. a licença para pros-.. ter qualquer regime, inclusive. o magniseguirr, pois tenho os olhos fitos no · ffco regime de Weimar, porque tani- ·
bém na Alemanha irrompeu a êsse
relógio.
Em· uni dós mais modernos trabatempo .o nazismo.
lhos sôbre a política européia, escre- . o Sr. Raul Pila- Se amanhã houven Karl Lõewensteirn, a regpeirto •do ver Ullla terrivel catástrofe nos Estagovêmo da Alemanha, sob o regime dos U:nidcs, V>EX. á atribuirá. ao .reda ConstitUição de Weimar, o segUin- gãme ·presidencial?----·. . . · ·
te:
.
'
O SR. EDUARDO BUVIVIER
"A República Germânica não soNão a atribuirei se a outras causas ela ·
mente estreava no federalismo, co- deva ser atribuida.
.
mo ail;lda o conjupava com a mais
.
difíci,l forma de,: govêmo, 0 parO SR. PRESIDENTE - Lembro ao·
. lamentarismo, ifob múltiplos e di- · nobre orador que es".á. esgotado o temnâmicôs par:tidós. ·o sistema par- pode que dispunb.a.
lamentar no Reich era duplicado
o~-'EDUABJ)() DUVIVIER
pelos sistemas~ parlamentares, no. . 'Está findo 0 tempo e
last1mo~terfio.'-"
nível local, em cada. um dos: Esta- . c~do aJpenas no início de minha expodos <Laender) .
·
·
.sição.
.
· (Governments of Continental
Sr.
RaUL
Pila
..Espero
ter
.o
0
Europe - Karl Lõewenstein
prazer de cont:iriuar. a otiví,l. o. mais
Ge~ny) ·
tarde.
·
· ·. -~. ·
. Já v~ os -ilustres Representantes
,...;..·~......,,..,
l
que, quándo afirmo que o regime fe-.
o SR. EDUARDO DO'JIVIER
;l
derativo conStitui um Óbice ou pelo. Sr. 'Pxesidentl:l pediria a V. Ex. me ;I
menos, uma dificUldade grande· à prá- · considéasse inscrito para prosseguir ~
tica do regime· parlamentar, não o =~m~nte <Muito bem; _::d!!tP~f
;faço escudado apenas em minha ob. servação quanto aó que se passou na
(Durànte · o diScurso dp Senhor
Europa, mas na. opinião de um dos .
Eduardo Duvivier o .Sr. Melo Via- --.
mà.is abalisados autores dentre aquêles
rui, dei:oo, · a presidêncià que
é .
que- versaram assuntos da política euocupadti pelo Sr. OtáV'.o Ma?tga;_ · ropéía.
·
beira, 1.0 Vice-Presidente).
· ··
· . Aliãs Dão compreendo essa revivesSR. JOAO. CLEOFAS ..,.... Sr. Presi. cência do prurido parlamentar nesta
dente, nesta hora, tml que· sé. vai .ini- .
época no ~il.
·
cíar o debate de assunto tão impor:..
' O Sr. Raul Pila- Justamente nes- · tante, como· seja
discriminação de
. ta época, em que ó regime parlamen- ··rendas na futura. Carta ·. Constituclotar deu lumiliosa.s demonstrações da · nal e, conSeqüentemente,· a. respectiva
sua capacidade para fazer face às sicompetência da União, dos Estados ~
tuaçõe.s' mais criticas,. V. · Ex:. não dos Municípios, são de tõda oportuní- _.
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· · ciS.de as cOnSkterações que irefdesen~
volver a ·respeito da orientação tributária do govêmo, elaborando Decretolei cuja aplicação vai ser feita já em ·
pleno regime da nova ·Constituição.
Sendo assim, sr. Presidente, é mais
. do que ~zoável que eu venha, prelii:ninarmente, ocupar-me do anunciado
Decreto· sôbre lucros extraordinários,
a ser publicado dentró de breves dias
e cujos· efeitos terão a maior repe.c.::-'-cursão na econômia brasileira.
Na situação de verdadeira desorganização financeira a que f.oi conduzido
o Bra,sil, somente a duas providência
se.deve recorrer. Resumem-se eni dois
têrmos - produzir e economizar.
Falando, em São Paulo, ainda como
candidatá, disse. o Sr. General Dutra
que a nossa situação é semelhante à
.--que teve de atravessar Campos Sales
depois do p_eríodo de guerra civil ·por
que passou a República em sua fase
de formação. ·
Na.quela oportUÍlidade, havia um
grande surto inflacionista e· um impressionante desequihõrio financeiro .
. Atualmente um tal desiqullibrio atingiu condições ilicomparavelmente malS
alarmantes do que naquela época e
está sendo o principal responsável por
esta inflação que vai subvertendo e
aniquilando tôda a econômia brasileira.
. Campos Sales assumiu o govêmo a.
15 de novembro de 1898. A Comissão
de Orçam:ento da Câmara havia deliberadamente retido a proposta de. o:>:.. çamento do Executivo para que êle
· fôsse elaborado· de acõrdo com a orien. tação do novo govêmo .
A 27 de · novembro, 12 dias depois,
efetuou-se no Palácio do Catete uma
conferência entre a Comissão de Orça. ·mento, o Presid~nte Campos Sales e ·o
Ministro da Fazenda de ·então, Joaquini Murtinho. A proposta do Govêmo
· findo consignava uma· despesa de Cr$
356.164.000,00 e o orçamento realmente votado ·pelo Congresso foi reduzido
a Cr$ 328.623.000,00.
:Mas, ·ao fim do ·exercício, isto é, ao
fim da execuçãÕ do orça:inento a des.:
. pesa ·efetivamente· gasta foi, tão, Sõ- merite·, de OI:$ 195 . 627 .132,00.
.
·
Isto vale diZer que o govêmo Cam.·.}lOs· Sales, no primeiro exercíCio, gastou.

··,··
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apenas 59% do orÇamento votado, economizando assim -41%.
Julgo ·ter .a mais completa oportunidade a· citação dêstes dados, de uma
época, lembrada, aliás, pelo próprio
General Dutra, "em tudo semelhante
à atual!.' .
Realmente,. em 1946 há um débito
orçamentário avultadissimo. Faz-se
necessário, para reduzi-lo, cortar implacaveliD.ente as despesas públicas, a
:fim de que o Govêmo possa ter autoridade para exigir novos sacrifícios do
contribuinte. O corte rias despesas vem
sendo feito, até agora, em proporções
mais 'do que medíocres. Julgamos indispensável uma revisão geral no orçam,ento, .unificando-o com os orçamentos paralelos existentes.
O Sr.' HCYracio Lafer Tal é
a severidade das · medidas adotadas que sequer a .nomeação· de pessoas já · aprovadas em concurso tem
sido feit'as.
O Sr. Jurandir Pires -· O que, aliás, .
é lamentável.
O SR. JOAÜ CLEOFAS -

VV.

'

Excias. verifiearão, através de mj:nha
elq)()S1çao, que as medidas tomadas
até agora são mais que medíocres,
repito. .:
·
Agora mesmo foram nomeados vá- _
rios chefes de escritórios comerciais
no exterior e entre· essas nomeações,
V. Ex. a há de me permitir, :foi aproveita.do até um homem cuja credencial é, tão somente, a de . ter feito a
c~,mpanha dq "marmiteiro",
O Sr. Horacio Later Mas
V. Ex. a deve ~aber que há ordens ·
taxativas contra qualquer nomeação
nova. Essas ord~ abrangem também os Governos estad·uais .
O SR. JOAO CLEOF:'.AS - Na prática, V. Ex. a há de convir, isso nãa
está .ocorrendo.
·
O 'Sr. Jurandir Pires. - V. Ex.•
permite um · aparte ?
· O SR. JOAÜ CLEOFAS'- Cóm

prazer .
O Sr. Juranclir Pires ,-. Não da.ria
êste aparte se não tivesse vindo . à
baila a noticia, trazida. Pelo ilustre
Dep)ltado por São Paulo, de que · o
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Govê~~ está. eiatà.menie. realizando
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:Daí. resulta a.• neces&idiul~ ,,;a.d!áv.el ~-···
de • um planejame11to econômico e
social qu:e deve começa.r pelo · má- ·
ximo estímUlo possível à produção
agrícola., que sempre é a. mais . desa.mparada, simultâlieamente com o
combate ou supressão da ga.nância.,
da espeeulaçã.o e do lucro exorbitante que a.J,gumas atividades. venham a
auferir com o sacrifícic da massa.
consumidora.
·
Consideramos,
néstas condições,
moraJ.mente !llaceitá.vel que o _Govêr·
no queira disCriminar e . reconhecer •
uma c~tegoria de lucros· · ilegítimos
para a êSses-lucros_se associar.
~ o que está contido na niinuta da
um ante-projeto que já. foi levado il
assinatura do Presidente da Rlepública para ser tra.nsformad~ em lei.
O SR. JOAO CLEOFAS - O apêPela minuta· dêsse mesmo antelo ao_ contribuinte vai s~ ~c~almenprojeto, os lucros consid.era.dos extra.--·
~ fe~~o. através das ~~Jeaç~es nos
ordinários .sã.o ·àqueles ·que ultrapa.sdispOSltlv~ do Decr:-to-ler n. 6~ sam o lucro limite a;pura.do em função
de .24 ~e Ja.D.eiro de 1944, ~- 0 dudõ--capita.l--registra.do_~_ suas reservas,plo obJetivo de obte. numerário para
ou em função do movimento ·totar das
. o Tesouro. e. de a.bsorve:r, pelo c~- ven&a.s.. ora, 0 ,capital registrado
gelamento dos !uc.ros _extraordinários, ou de movinienio de Um.a emprêsa.
parte do_ melo CJ.rCulant: .. Ora, é, geralmente, um elemento inexpres0 _lucro ex.cessrvo d~ cert~ atlVldades
sivo do valor efetivo dessa emprêsa.;
- na<. é a caus~ ~~ ~laçao, mas uma
~ . as...~ que vemos, mUitas vezes.
das suas ron.sequencJ.aS, de sorte que, .várias firmas com idêntica produção,
achan~o-se a infla.çao em· seu pleno
idêntico patrimônio e com .· .ca.pitais. ··
domínio, o congelamento dos l)J<:rOS ·registrados totalmente · diferentes.
certamente produzirâ. . resultados m-es- ··
·
.
.
·· ·
. .
quinhos· em reJ.açãc. ao objetivo viO ~r. HOT:acz.o Lafer - Y· Excia~ .
ad
'
·
·
. ·perm.rte um aparte? (Assentimento ão _- .
s 0 •.
. to
. orador) :ll:sse projeto consagra três
. Assrm,,. o co~elamen • -como .tem princípios optativos: o capital, o ·mo-.
s1do prat1ca.do em outros P~!. d"ve vimento e o lucro de um biênio entre
i ser ~ompa-nhado • 12 paraliza.çao qa.
39 e ~1. O particula.r poderá optar por
ilúla:;ao.
Encon.ramo-nos,
porém, um dos três
nw:ns. fase máxim · de surto infla· .
cionista., com a produção visivelmen_o_ SR. JOAO CLEOFAS - Vossa
· te tumultusda. Os sa.lários já. não · EXc1a. parece - perdôe o nobre co·l:orrcin: a.traz dos pre9()S·. 1!:stes é _ lega - que ·não ouviu bem o q'?e -aca.- _
que já.- estão sendo, muitas vezes, te· ·bei de lêr. Eu disse que o caprtal rebocados pelos sa.lários. ·
gistrado, que,.~ . o principal elemento
~a desordem· . dessas flutuaçõeS,
computa<lo no p~oj~to, constitui o. elequa.n1io a produção não sai diminufda., _ mento por demars mexpressivo no va- .
o que pelo menos acontece e, real- lôl ~e qualqu~ um. .
_
mente, está acontecendo, é mera subsO Sr. Horaczo Later - As vêze.s.
tituição na 'produção d_ gêneros de
o SR. JOAO ct.EOFAS -·As
consumo, como, por exemplo, a de vêzes, não: no· Brasil, freqüentemente•.
Cito a V. Excla. usinas· de açúcar_
gêneros alimentieios, .por uma md'ÚS·
tris. cri'S.dora de simples meios de pro- ·em Pernambuco, com o mesmo ·lirirl. ciução.
·
te de produção fixado pelo Institu~ ·
uma· polltica. de compressão de despesa. Na hora. em o Brasil precjsa
levanta.r-se e em que os problemas
$dciais ai . estão exprim.lndo o resultado do azis~o que nos deu a democracia, ;~ão será. possível se dê como
prêmio ao povo, que fêz todo êssE!
esfórço, a. solução das demissões e das
D.ã.o admissões, oomo estamõs vendo
neste momento, ezr.. resultado da PDlitica. draConiana seguida. pelo Govêmo.
· ,
. ·O SR .. JOAO CLEOFAS - Demitir-, realm:ente, constitui rila.l.S qÚe um
crime; concordo, porém, em que é
preciso evitar novas nomeações.
o Sr. Juri.nàir Pires - Responderei depois a v. Ex."

uma.
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-dó.~úear ~ do ále:oo-1, oom.os-mesmos. ·nuta oo decreto. está redigida, vai
. maquinários e algumas possuindo ca- abranger êsses capitais. .
. pita! va.rianf;lo ent:re .C!$ 600.000,00 a
Escrevi meu discurso para que fica&Cl'$' 5.000.000,00. De ·modo que o luse bem preciso meu pensamento e para.
. cro ext:rao:rdinário, levando em consi- que a Assembléia e todo o pais' fic!l.lloiie:tação sobretudo o capital, pratica· sem habilitados a conhecer e a veve..~eira iníqiUdade.
rificar que ésse decreto vai atingir as.
O Sr. Bernaràc · Filho - Aliá-s, é pequenas-indústrias de economia mais·
-·
lamentável que êsse ante-prO;ieto não desamparaüa.
tenha si1io publicado para receber· suO decreto cria, portanto, umá situa.. gestões.
çãc desvantajosa e .clamorosamente
injusta para as indústrias que no peO .SR. JOAO CLEOFAS - O que
riodo
da guerra não obtiveram g:ran·canstituiu até desa:p:rêço à Assembléia.
des
lucros...
.
"Circ=stâncias vârias concorreram
o
Sr.
Horacio
Later
- Estas não
para essa diferença e, entre elas a
pagarão
.
. . -ar.tiguidade do :registro. Nestas condições, os fiscos estaduais, para efeito
O SR. JOAO CLEOFAS .::.... . ; .
de transmissão inter-vivos ou causa- -conseqüentemente, não acumularam.
mortis, ou até dos impostos .de indús- c_apital e tão pouco acumularam re~
trias e profissõ~s não niais estão se se:rvas.
O Sr. Bernardes Filho - Sobretudo,
oosean!lo no critérío do capital regis..··. ·tradÓ, _·mas na da avaliação do pa~
:porque ·há indústrias que, longe de tetri.mõnio.
rt-m siÇ!o beneficiadas pela guerra,
Prevalecendo o critéri9 do decreto, fo:ram prejudicadas.
chegaríamos a .uma profunda· desigualo Sr. Horacio Later - Essas paga.
dade no tratamento de tais emprêsas rão pouco, ou nada.·
· e ter-se-ia fugido à eqUidade. condi·c Sr. Alde Sampaio - V. Excia.
ção primária em tôda lei fiscal.
e!Stá enganado: es~as paga~ sempre.·
.. _· Acresce, ainda, quê as emprêsas que
O SR. JOAO CT....EOFAS- .A pre~
.. ·tiveram graz:.des. lucros, que puderam valecer o critério do capital regiStrado
.- ~cmover o desdobramento dó seu ca- · das emprêsas, dever-se-ia, . antes de
pital social, que acumularam grandes tudo, a fim ·de .evitar essas injustifi~
reservas e cujos sócios podem dispôr · câvels desigualdades, rey.justá-lo ao
· de. capitàis para depositar nas ftrma.s,
valõr. efetivo do patrimônio liquido.
·terão· êsses ·elemen!ios levados em conO Sr. Horacio Later - Com graves
ta no cálculo para pagamento das con- prejufZos para a União, dada a de.. ttibtiiçóes e !>assam, assim, ·a ser aque.:. ." corrente diminuição db impõsto de
las sôbre as quais menos se fará· sen- - renda. Muito mais corajoso e certo, é
tir a ação dódecreto.
gravar o lucro excessivo, para evitar o
o Sr. Hora.cio Later .:.._Porque estas ·aumento da in:flaçãq e o encarecimenempresas, ao invés de . distl:fbuirem. to do custo da vida do povo brastseus lucres para o gozo individual dos leiro.
sel1S acionistas, cotistas ·'OU proprie- . ·
O SR. JOÀO CLEOFAS - O lu- ·
tãrios conservaram os capita1s e os luera excessivo é moralmente inace1cros· dentro da emprêsa, para fins re1lável. Devia. -ser eli}ninado, e nã.o
pl"Jdutivos. .
·
constituir obj2to de .sociedade pars.
o govêmo.
O SR. ·JOAO CLEOFAS . - Não é
. ts.nto assim.
O Sr. Alàe Sampaio - V. Elt.a per·- . O Sr. HOracio ·Later '-·E a lei jusnlitirá um ·aparte, para confirmar a.
tamente quer evitar é a delapidação
opinião que está defendendo da. üri·
dos lucros. para: fins de luxo e superbuna? Os lucros excessivos, cllaziia..
fluidades.
dos,· no decreto anterior, "lucros ex- ·
traordinárlos", estão, pràtieamente.
O BR. JOAO CLEOFAS- E se
. a emprêsa· aplica os capitais para fins fora da. taxação que se quer' fazer •
· reprodutivos, aill,da assim, como a miAs emprêsas; que · não puderam -

e,
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co~CÍ cúSse ·muito 'bem V. Ex.~

lucros anteriores, ou obter
lucros extraordinários que perní.itissem fazer reservas e a.'Umentar os C':l.. pitaiS, essà.s vão ser as grandes sacrificadas em· beneficio da.s. que lograram lucros extraordinários. durànte o período de guerra.
acum.Ula.r

o· SR~

JOA.O CLEOFAS -

Per-

·.

.. . .

-

...

~

..- :.

os lucr~- ·extraorci1Íl.â.rios, ~fazenda.· dO

govêmo um associado dêsses.lucros.
O SR . .JOAO CLEOFAS - Assim
é que aquêles que ganharam JI?.'Uito,_
desdobraram o cap:tal e a~ll.1a.
ra.m reservas graças .a. êsses mesmos
lucros extraordinários, podem fUgir
aos efeitos da lei que os combate,
enquanto ela vai atingir,· ezn cb.elo,.
as emprêsas dfl · pequena econom.ta..
Todos nós sabeznos que muitas des- ·
sas pequenas emprêsas, a quase _generalidade .das nossas. velhas fll'lDaS.
tem um oop~tal· nominal adaptado
à época de seu registro e, além disso; desajustado . pela depreciação <ia
moeàa qrie pro!undainente se desvalorisou e que, po?lsso-me.smo, já não
corresponde ao valor do patrimônio
que representa._
Calcule-se, então; a situação de" um
pequeno induStrial com um capital
de cem mil cruzeiros e que· não teve
a previdência ou os elementos Pa.ra
aumentá--lo ou ajustá-lo ao· valor de Sttlt-emPI~Sa . que vale, em rilU1tos
_.casos, dez Vêzes-mals;---ll:sse pequen<L
mdustrial, segundo o decreto, ficará
apenas com o direito a. um lucro de
35 mil cruzeiros _ou seja, os vencimentos de -um terceiro escriturário. E
nem se diga que o industrial tem pe..lo próprio decreto a alternativa de
preferir o. cálcUlo dos seus lucros sôbre o moVimento totã.l ' das . vendas~·
Todos sabemos que, em geral, pou-,
cos industriais têiD. · um faturamento
ou um moVimento . total · de ven~s
além de. três vêzes mais do valor do
capital ·compatível com o seu investL.lentà e nessas condições' nã.o • é
possivel preferir uma, tal modali~
de, desde que o decreto p_ermlte no
m;';-'mc 6% para os lucros.. ~ que
.. foi dito para a indústrla aplica-se
igualmente às .ativldades
comerei-

feitamente. V. · Ex.• definiu m.Ult<>
bem o meu pensamento..
·.o Sr. Horácio Lafer - Essas nã.o
serão taxadas, porgue não tiveram lucros.
_: O SR. JOAO CLEOFAS Vou
(lllv:.r, agora, o· deputado
Osvaldo
Lima,
o Sr; OsvaldO Lima - V.· Ex."' labora em engano,. qua.Ii.do diZ que ês!le :!Inpôsto vai beneficia.F o govêmo.
:Beneficia à Nação, porque o impôsto
e.umenta _a. riqueza nacional.
O SR. .JOãO CLEOFAS . ~ . Dêllle licença V·. Ex.", porque estou percebendo que não está prestando atenção ao meu discurso. .
Dite, aliás, é o critério adotado pe. . leis· Ji:stados Unidos, para. cálculo da
1ndústri!l. do ímPôsto ·de renda. Por
iSso mesmo,. o capital social das ·em. prêsas naquele pais . é variável
àpurado no
encerramento de cada
· · f!Xercicio.
O Sr. 13ernardes Filho- Donde V.
Ex... verifica, . pelo ·debate que . se·
está· travando, a necessidade de ser
publicado êste ·ante projeto, para- que
todos o conheçamos, porque alguns
o conhecem e outros não.
·
Devo ainda dizer . que ·não é pos- .
sível confundir-se govêmo · e Nação
dentro do mesmo pé de ígua.Idade,
porque _há governos· .ricos e nações
pobres - a- exemplo do que se passa
·ein Portugal. · ··
.O- R. JOAO CI.;EOFAS - . Não
~tenho -dúvida, repito, em aplaudir o
· eom.bate à percepção dos lucros exCÍlmpre insistir nesse aspecto porcesSivos, que têm . qualquer coisa de . que. é preciSo esclarecer que· . o par-:
·antipático, senão de desumano; num . que industrial brasileiro não é com· meio empobrecido como o nosso.. Enposto dt: gra.p.des _indústrias.

e

~-ttetimto,

o decreto

que v.iss. opor-se

. ·a· tais lucros exorbitantes está· longe
. o Sr. HoráciO Lafer - 1!:ste pro. jeto de lei não é de taxaçãó sôbre o
'de conseguir o seu fim.
.
.
· O Sr. ·Nestor Duarte c._· O decreto
capital. E' um: adicional sôbre o . tmqu~ ·ttsegundo me co:tl$1;3, .prooum estimular . pôsto. de renda. As emprêsas
.
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verem um lucro ·menor de duzentos
rindo não é· o que foi levado ao comil cruzeiros estão isentas; aquelas
Dhecimento das_ classes produtoras.
que tiverem lucro ma.or devem pagar
em . banefício . da . União, do Tesouro
V. Ex." vai ine permitir apresenque está desfalcado, em beneficio ·do
tar aqui um quadro por demais supovo · brasileiro, que não pode sofre:
o aumento infla.cionista a .que esta- gestivo, por ~ressar a realidade do
mos assistindo. O decreto chama-se
parque industrial brasl:.leiro. 1l:ste quaadicional ao :itnpôsto de renda, não
dro indica a distribUição de Emprêde capital. v. Ex." está fazendo uma. · sas e Associados do I. A. P. I., secontusão terrlvel.
gundo o · número dos seus empregaO SR. JOAO CLEOFAS O
decz:eto a que v. Ex." está se refedos:
o

· , '

Número
dos
empregados
.5
9
19
29
39
49
59
69
De
.79
80 a
De
89
90 a· 99
De
199
Dt. 100 a
De.· 200 a
299
.ne 300 a 399
499
De 400 a
599
De , 500 a
De 600 a· 699
700 a
799
De
·De· 800 a
899
999
De 900 a
Dt' 1. 000 a 1. 499
De 1.500 a 1.999
I>e ~.000 a 2.499
De 2.500 a 2.999
De 3.000 a 3.999
De 4.000 e mais

De
De
De
De
De
De
De
Dt>

1 a
6a
10 a
20 a
30 a
40 a.
. 50 a
60 a
70.a

-

Número de
emprêsas
·industriais

.....

.. ...
~

......

23.722
5.289
4.900
1.893
1.014
633
418
315
244
226
129
723
302
131
78
4'1
.34
26
19
12
34
12
6

1
l
2:
40.211

--

Total dos
empregados

•·

55.577
38.310
66.400
45.194
34.530·
28 .. 000
22.644 .
20.238
18.090
19.099
. 12.108
99.739
73.942.
45.952
34.843
-25.350
22.397
19.360
15.956
·u.s21
40.193
20.659
13.521
2.671
3.027
8.524
797.847

Total das contrzçõesaoi.A.P.I.
(Em cruzeiros)
12.1.72.486
9.344.20·1
17.095.349
11.640.558
9.042.850
7.132.144
5.952.452
.5.403.242
4.710.254
4.927.106
3.289.188
26.460 324
19.326.022 .
12.172.750
9.723.150
6.463.272
5. 723.542
4.938.202
3.114.850
2.166.682
9.li6.738
6.624.878
3.949.604
453.160
1.029.488
1.323.108
203 295. 603,
o

Por êste . quadro, que foi levantado dinária · quantidade de pequenas em- ·
de acôrdo com: as contribUiÇões pagas
prêsas no Brasil. Nota-se neste. quano mês· .de janeiro de 1945. ao I. A. · dro que apenas 56 estabelecimentos
. P •. I.. verifica-se como é disseminada
nQ Brasil possuem mais de 1. 000 em- · .·
· a distribui~ da atividade industrl..al
pregados, incluindo os administrativos.
brasileira. :roe documenta e compro~.
e, ainda mais, que para 40.211 esta- · ·
de znan.eira eloq~entisslma, .a. extraor-.
'

-

:

·-34belecimentos, tão sõmente 193 se reglstam com .mais de 500 empregados.
· . ·E' oportuno ainda citar o caso · de
Pernambuco QUe é, no Norte do Pal3,
· a região mais industrializada. O caJ,ital soeial. da indústriá. está. distribllido da seE:uin.té foÍ'ma:
Com capital · registrado· iD!erior a.
~0.000.00 - 674 ·indústrias.
Idem de 10.000.00 a lOO.oào,oo 273 lndústrias.
. .
Idem de 100.000,0 a 200.000,00
. 63 indústrias.
Idem de 200;000,00 ·a 500.000,00
44 ·indústrias. · Idem . de 500.000,00 a 1.00!)~000,00
40 indústrias.
Idem acima de 1.000.000,00 - 48
indúitri.as.
. .
.
Assim, J;lum total de 1.142. indústrias; apenas 48 · ou menos de 4 %
têm capital.registrado acima de .. :.
1.000.000,00.
·
A. tributação de 20% sôbre eis lu-

. eras excedentes e o congelamento do
. restante é outra exigência do ante- .
projeto . do decretq, cujos ef-eitos são
os màis entorpecentes e penüeioso$. ·
0 Sr •. Aureliano Leite -.v. :mx.a
·1lão considera, em seu estudo, a Light
. ·& Power como indústria.·
0 SR~ JOAO-CLEóFAS :.:_ Os ~pe; rários da Light & Power estão éa.talogados em uma caixa de assistência especial. A~ que me parece, Dão con.tri-

O que é Ia.mentá.vel é que Ullla lei
de ·tal natureza, de tão vasto efeitO
sôbre a economia nacional; seja <iecretada e o Parlamento ·aqui.. .reunido .
dela. não tenha ·~anhecimento senão
depois de pÚblicada..
Assim, a elevação conStante do custo
de produção -de ano para ano tem determinado a necessidade de--i.xm maior ·
capital de mov1mento, em cuja formação têm de ser ·invertidos os lucrOG ·
aUferidos; sob pena de redução .na pro;. ·
dtição. Exa:inine-se pois a situação de
uma pequena empresa, com a execuçáo do decreto, obrigada a entregar
ao govêrno. 20% e congelar a_ torali- ·
dade restante dos lucros conSiderados.
excessivos quando,_na. realidade, ·o· resultado de um tal liicrõse confunde
com o próprio capital de m.oYimento.
Dir-se-á. que será penlli.tido ao mdustrial otX comerciante retirar so%
do depósito congelado. em casos. de
justificada necessidade. Mas essa conces8ão somente é permitida depois de .
. recolhido integralmente o depósit-O e·
cõm-a--apli-cação_c!ª uma taxa de iuros
superior de .4% à Tãxao.-e··redesconto-do próprio Banco do Brasil.
· :a fácil então de concluir que, · tinpondo essa nova sobrecarga em nroVeito do Banco. do Brasil. o Govêi'no
já. permite um. descongelamento. o
que vale dizer uma. subversão ao óbje- .
tivo preponderante que tinha em V:..st&. ·
Não haverá. um só Constituinte que
aprove êsse próceder e, se .houver, eu
o convido a levantar·se~
·.v. Ex:"'
0 Sr.· Oswaldo Li7ii.,a
. defende, de certa ms.neira, a. fraude·

buere para o Instituto dos Industriários.
.
O quadro _dá. um retrato. nitido da
situação industrial do Brasil.
~inguêm aqui desconhece, em vir·
·
tude do considerãveLaumento dó meio
do registro de capital.
·.. circula.n.te, ·quanto tem sido, I)sra- as
O SR. JOAO CLEóFAS - O nobre
· pequenas · emprêsas em geral; a insu- Representante é tão contraditório que
· ficlência do capital de. ·moVimento, não ·a compreendo.
cujas exigências são cada vez maiores
o Sr. Oswall!o Úma. - contradi·.Pela gra~de valorização das utilidades,
tório- é V. Ex.".
matéria .prima, impostoS etc., e amda,:
·o áum.ento dos salários.
O SR. JOAO CLEóFAS -·Lendo
()Sr. Horácio Lafer _v. ·Ex." está ·meu discurso, v.. Ex.a verá que nãO
·fazendo nova injustiça.
defendo fraude. alguma .
. O SR. JOAO CLEóFAS _Tenho a.
O Sr. Aureliano Leite.~ V. Ex. es•-.
·
·ap:reSen- tá.,· ·_""""
... .a.....;....t.a.ndo
..;""'~ fr......
~ .,_, ~ •·
· minuta. de um anteprojeto
.. ~
.....,.,
. _tado às ci.a.sses produtoras, enquanto
o SR.. JOAO cLEoF'.AS - .De todo ··
v Ex.··- 4iscute . em função de outra modo. trata-se de uma. e:rtorsão, tanto.
~tità, do seu conhecil:nento pessoal.
mais 1njusttficável, '"qllanto vai a..tingtr,
.
. ..c:.
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Isto, aliás~ não. seria novidade; seria
os pequenos ·industriaiS
·mera
repàição do que já se fez co:n ·
e· comerciantes, ou seja, o maior setor
as
depósitos
bancárioS, que se yrede produção nacional e sempre a ma1or
:vitima. .da mcúria e . do perdula.."ismo tel'ldeu cong.elar· na Superintendêncl3.
de Moeda e Crédito, criada pelo Dedos govêrn{)s.
, Sr. Presidente, a quase totalidade do creto n. 0 7 .293, de 1945, precisamEnte
parque mdustrial brasileiro foi crJ.ada "com o objetivo imediato ae exercer
· com defidência de _capi-tais de inveso contrôle do mercado monetário"; setimento. Mas !oi · estimulada. sobre- gundo reza textualmente. ·
tudo, pelo esJ;:1rlto de iniclil.tiva. ctos
Realment-e, o Balanço dQ Banco do.
homens de trabalho que oonfiavar.o nos Brasil em 31 de deZ'elllbro de 1945,
lucros através da sua· capacidade in- acusa na. conta da Superintendên<:1a ela.
dividual de orga.niza.ção.
·
Moeda e Credito a quantia de CrS
o decreto, constituindo um elemento 1.842.239.942,10 ao passo que a cai=
negativo a êsse espirito de imciativa do mesmo Banco na. mesma data, não
e de eficiência da r>rodução, transfor- passa de Cr$ 840.617. 808,60.
ma-se numa tei entorpecente da ecoRetl:ra o Govêrno dos ban,•os, sob o
noxi:tia...)l.a.ciona.L Não é exagerado di- fundamento da neceSSidade 'it conge. zer que ·a 'lei ceixa o povo tão ao de- la-r para restringi! a infla<'ão. Mas é .
samparo como a penmssão qu.: o Es- o próprip Bavco oficlal que substituiu-··
tado dá ao · jõgo, aceitando essa teo- do a rêde . bancária .nacional, passa a
ria de lneVitabili<is.de da desgraça,· con- . concentrar nos seus guichets a õa·ref~
ta.nto que tamoém participe do lucro que era executaaa· por numerosos es·dos ,exploratl.oret~.
tabelecmientos particulares. ·
. ·
u
Sr.
liora.cio
Lajer
A credenc1al
. Qeve ·Ser afastada a iüéia de congelamento dos lucros. No momemo o do atual Ministro dà Fazenda é a se· principal problema financeiro é> o de guinte: em do~s mêses· de ativida_de,
primeiro mês, reduziu as enussoes
. eVitar novas einissões. Depohs de tantos no
a
150
m!lhões de cruzeiros; e em mar- .
expecl]en'teS -e sobressaltos · dQ periodo
nãóemitiu .
·
ço
.ditatorial,. o govêrno atual ainda nii.o
O·SR. JOAO CLEOFAS- Deseja-.
• <:Onquistou a cOnfiança do contribuin-te.-.. ..
mos que ao fim do exercicio essa seveNão pOderia àdqui.l:i-la_ quanüo se ridade do Sr. Ministro da Fazenda ~m
elaboram leis de efeito econômico com 'quem reconhecemos capa,cidade ·e es.,. pirito público,. possa, realmente, se
·aplicação retroativa.
exercer.
. Dentro desta reali&-de o congelaTeiw.o entretanto de argume~tar ·
mento vai se confundir com o confisco.
a realidade. Quando o Governo
e não produzirá resulta-do contra. a in- faz decreto
para congela.r o crédito.~
:fl,a.ção, mas agixá. como fôrça nega- ma. êsse dinheiro
da.. pequena . rede_
.·· tiVa. sõbre a· produÇão, pois -o. red1tzido.
nacional
e.
o joga na c:z-c~la
bancária.
efeito benéfico que· possa ter o con- · ção, não tem o direito
de r:petl.I' esse
gela.mento tios meios de p~.gamenw mesmo exp~iente em relaçao aos. lu· será, nestas co!ldiÇÕeS, ànulado e ul- cros dos fu.rlustriais· dos comerclS.n. trapassado
sentido contrário pelo . tes ou de qualquer outra atividade.
. efeito nefasto· da r~ução .de produção
Com seme'lhante precedente, o po- ·
·e da ineVitável elevação das p't'eças._
der
público fica sem maiores credeuc:. O contribuinte brasilcixo não poderá
. ais para justifU:ar a repetição do ex-.
confiar nesse congelsmea1:to aü.a.nao sapediente. ·
. ·be que, ~m reduções ·.drástiéas no voo povo bra~ileiro já entre~a ao Telume a.t1J.al ~ despesas públicas o Govêrno, para.· atendê-las, só ãisporã de souro PúbliCO· uma elevadisslma par.duas altern.a.tivas. ou terá de cc-riti- cela do seu .. trabalho, a qual vaj ·ex..
nua.r- emitindo ou terá de recorrer ao ceder no exerclcio corrente de 01:$
dJnheiio supostamente congelado, jo- .20.000.00!J.OOO,OO, sendo que mais · .:la_ .
metade caberá ao Tesouro Federal.
gs.nd.o-o ou~ vez J:la.· circulação.
~preferência;

com·

em

-·36 _; :.·
Como já tem sido assina!ádo; essa ar- mais do que vertiginoso, sempre surecadação preVista -corresponde à es~ plantando o desenvolVimento das anepantosa percentagem, única no mundo, cadações ·já por si ascendentes, menos.: ·
em ftinção da ampliação da éapacida·de cêré:a de 40 % da produção liquida
de tributária do que pela continua elE"~
estimada do pais!
·
1l:ste dado se agrava se conside.."ar- . vação dos tributos.
. mos ·que as despesas públicas, acumuEssa criminosa elevação de despesas
lando-se os deficits da União e dos Esnão
se orientou por nenhum critério
tados, ultrapassam. de muito às arde
intensificação
das nossas fontes de
. recadaçes, .atingindo assim a quase
produção
e
riquesa
ou de um meü-,.or
50 % do que o Brasil prcxiuz.
padrão de vida material e social do
O SR. PRESIDENTE- Lembro ao
nobre Representante que o tempo eStá no..."So povo.
a findar.·
Basta considerar os ségumtes dados
O ...sR. JOÃO CLEOFAS- Vou terde despesas federa'iS-l:igorosain~ recolhidos do relatório referen'te-·ao ano
minar Sr. Presidente.
de 1944 da· Contadoria Geral da ReO . crescimento das ·despesas públicas, durante o período da cU.tadura, 'foi pública:

Natureza da
·despesa

~--------~-(-~---m~il~h-õ_e_s_d~e--c~r_uz_e_rr_o_s_) ~------__

, .!

1940

Pessoal, Serviços e Encargos ..•........•.• _ 2.513,7
Serviço Divida Pública/

818.7

1 .1941 r-1942-~I94i-·-·J·-194~. ·---I

1

II ; 2. 791,21
1-

I

'

O então. Contador Geral, comentando êste quadro, escreveu textualmente:
"O assunto recla:m&. a · imposição de medidas enérgicas, paris50 . que, em Virtude de· tal situa'~o. têm crescido . as · emissões .
de P?.pel moeda - fatal contingência determinada pelos àeficits das operações dos ·exercícios
. - além de avoltlinar. os dispêndios para atender . aos encargos
.da divida .~>ública".
. rara · o exercício . corrente . as
':· pesa.,-·-com Pessoal e ServiçoS e En. : .·cargos foram fixadas nc orçamento
. · em. vigor· em 5.694 milhões mas,
;. ... logo em seguida, foram elevadas de
cêrca de 2.500 ·milhões. com o último aumento d'e vencimentos do
· t:mcionalismo. Irão, assim. tais ru.· . biicas, exceder de s bilhões ele cru.· ·• . .zeiros. Com· a inclusão das dotações

des-

982,2

I
1
I

·3.105,6

1.

I
.I

3.178,61

863,6). 1.217,8

1
1

4.316.3 .
·1.515,3 ·.

. para . o · serViço de dividas fica àbsor- .·
vida a totalidade da receita da UniãO• .
Senhor Presidente! Todas ·as cl!u!·ses, tôdas ·as· atividades nacionais ciu
ràdicadas no pais estão na obriga- ·
ção de cooperar com o Poder Público,
à _..;usta, até· mesmo, dos maiores sa-·
· crifícios, I> o sentido ·.da recuperação
econômica e financeira. do B=n;
CUmpre ao Go.vêrno ter a coragem ·
·de adotar medidas fu:lplacáveis .d~ reduÇão de · despesas visando o eQ,uillõrio orçamentário, !lem ,o que não se
saneia a moeda, nem se combate a ·
infla.ção.
.
.
cló. aSsim ficará o Poder Público
com a · devida . autoridade . para, si-,.
· · ·m:lltâneamente, exigir_ novas impo-:siçõcs dOs contribuintes, as q;lBis devem ser exclusivamente desj;inadas,
nesta primeira fase; a incentivar. a
prpo.ução agrlcola.. do, Brasil, sobre- .
tudo a de . gêneros ~enticios.

-37sem clliha. propício, já terão de todo-~
O Sr. Gastão . Vidigal é, sem favor, uma figura de reconllecida. cadesaparecido do ce=rio brasileiro.
pacidade no mundo econômico bra<Muito bem; muito bem. Pal'TTI.aS. o
. slleiró. Com o conhecimento dos· orador é vivamente com:primentado) •
problemas nacionais e com a· vi<;ão
O SR. BARRETO PINTO (Pela.
exata do atual panorama. adminisordem)
Sr. Presidente antes de.
trati'vo e finanéeiro do pais, o emiocupar a tribuna o honrado Reprenente Sr. Ministro da Fazenda é, de
s.entànte de São Paulo, Sr. Paulo Nocerto, o primeiro a reconhecer o
gueira Filho, aue vamos ouvir com.
quanto representa de iniquidade a
tanta. satisfação, lamento ter de peimposição de novas exigências fiscais
dir uma prot'idência a· V. Exc!a., às classes produtoras para ocorrer a
a qaem consideramos, ·sem favor, o·
gastos· improdutivos quase todos êles
c~dos pÇ>r inspiração de ordem pesMarechal da democracia brasileira soaL
.
de vez que não está. na Presidência
Há providências· de ordem finano meu -amigo - embora, de quando'
ceira e administrativa que,. de resto,
em quando, tenhamos ligeiros desenjá. estão na consciência das pessoas
tendimento_s - Sr. Fernando de Meàlertas para a situação do pais e · lo Viana.
que nos parecem in!cialmente indisParece ·até ironia:· há dias não ha-·
pensá-veis:
via açúcar nesta casa 'e aqui do mes·.
1) Supressão de Reparpções inúmo se tratava, não deixando, até, de
teis como, por exemplo,· o Departasurgir, no Plenário, quem se propumento Nacional de .Informações, ver~esse a comprá;..lo.
dadeiro resíduo da ditadura, e fusão
O Sr. Aureliano Leite - Transforde ·serviços em duplicidade e multimaram
o plenário em bo.Isá de merplicidade,· reservando-se os recursos
cadorias...
<Risos.)·
para. as atividades de . fomento eco.
-;,
nômico.
O SR. BARRETO PINTO - Trans· 2) Unificação dos· diferentes· orçaformaram o plenário em bolsa de·
·mentos, a fim . de .dar uma clara mercs.dorõ.o.s, diz V. · Excia. muito·
idéia: da adintnistração financeira.
bem.
3) Redução igualmente nas· ·despe, Hoje, Sr. Presidente, -estamos· diansas militares a .:onieçar pelo restat-e dE;;c um fato inacreditável: na Asbelecimento dos adidos em lugar das
sembléia Constituinte, até às 16,15' hoverdadeiras embaixadas militares .hoje
ras,
não havia um pingo d'água! Para.
existentes no exterior, paralelos à
consegui-la,
foi preciso que o Sr. Prenol?Sa representação diplomática.
·
feito mandasse duas pipas d'água pa4) Alienação· das. empresas .de jorra abastecerem as caixas do edifícionais e outras incorporadas. ao patrie que· sõ chegaram há minutos .
.mônio- nacional e quP-. além de fontes
Pedia assim a V. Excia., que even-·
permanentes de de!icits constituem
tualmente
. preside nosSos traballlos,.
aberrações no regbne democrático.
determmasse as providências necesfh. Fusão de Institutos de Previdên- sárias a quem' de direito .. Que não·
cia Social no · sentido- de reduzir os nos dêem açúc::J.r, a.dmite-oo. frisos' ;
gastos e fazê-los melhor preencher
mas· não é possível que nos deixem·
suas f_inalidades.
· · '· ·
aqui a· morrer de sêde;..
·
· Essas sugestões- lógicas são, ém ver-·
O Sr Alàe Sampaio - V. Excelên·
dade, inspiradas no exemplo já discia está atacando a ditadura.
tante, mas ainda tão atual; de cam~ ·
O· SR. BARRETO PIN:I'O - Nã~
po.. Sales, referido pelo Sr. Presidenapoiado, porque no tempo da ditadute Eurico Dutra ..
ra não faltava âgua, nem açúcar;
Adotando-as com infleXÍvel teÍJ.s.ci.dade o Govêrno não mais ir.t se preo-. hoje, ·nem temos açúcar nem. água ...
o Sr. João CLOO!as - .Faltava mUicup:... :. com a mera politica financeira
to mats do que iSSo: faltava o pró. de emergência:, de associar-se aos luprio Congresso. · ~
. cros de exploradores que, nessa hora,
-

•
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·o

S1. JaZes Machado -

-·

.,--

-.

·- ss--· ·

Teria sido

criado o In.mtuto da .Agua? ••..•
·<Riso.>.
·
.O SR. BARRETO PINTO- Sr. Pll'e•
si.dente, não leve. V. Excía. a ·mal·
meu pedido; não é impertinência. de

_

.. :..- .

.-

·-

·:.--

_
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A tarefa. ·então seria _a de definir..:._
mos á. Liberda<ie em termos precisos,
pam sôbre êles alicerçarmos ui:n regime que a con&1.grasse coerentemente em todos os setores. das atividades
humanas.
.
"'egundo a intei'D!"etação que me foi
dado apresentar, todo êsse fascinante
problema que a- defmição da Liberdade encerra é de ordem social e tem
. inelutàvelmente· de ser examinado n.n
·terreno dos .fenômenos da vida cole-.
tiva. · A questão assim se desloca para
o càmpo dos SiStem:as---ordenadores
que, só êles, determinam os estados ·
de Liberdade ou de Opressão dos ho- ·
mens.
Oferec1. nessa ocasião, ·_.à. consideração dos meus ilustres colegas o texto·
das normas · básicas. que a meu vP.r
caracterizam todo Regime de Liber- _

minha parte .. Estou.· certo assim de
. -que medidas serão tomadas por >Vossa
Excia .. pondo fim. a situação que não
deixa · dé ser bastante desagradável,
para não dizer lnacreditável, DQ fundonamento da Assembléia, com àbsoluta falta d'agua.
.
· Era o que tinha a .diZer, Sr. l?re.sidente. (Muito bém..)
. O SR. PRESIDENTE ·- Tem a palavra ., Sr. Paulo Nogueira.
·
. O SR .. PAULO NOGUEIRA -·Se'nhor Presidente. qUando há dias su-geri que a- Assembléia. elaborasse uma
-afi.'"Dmção de P~incipios, na qual se
.
definisse o Regime de. Liberdade, pro- ã~---......: . . . ·
Diante
da
acõ!hidabenévola._qu~
eurei . demonstrar ~ valor que tive- - mereci animei-me a ocupar a a.tençãõ
ram ..Para o. progresso humaiJo as dos meus nobres- colegas, esclarecen. 'ilno~tais declaraÇÕes· de direitos ame- do melhór o meu pensamento, visando
ricanas e francesas do s~ulo xVm. sobretudo su_prir notórias lacunas e bem como. no nosso, o. da ·RepúbliCa.
áeficiências havidas na minha. primeide VVetinar.
·
ra explanação. ·
. Como já-tive a oportunidade de ex· Como diss~ então, foram, possivelmente. inoperantes na hora em que por; a fim de que um siStema. ordenasU-"girS:m mas, hoje, não se lhes dor coDS_titua o que chamo um autên.contesta a valia como· fatores educa_. tico Regilile de Liberdade terá de es·-tivos e ·como metas . a atingir · pe- tipular que
1os povos nas suas lutas emancipa.1.0 - todos os indivíduos capa. do:ras. Elas se distinguem. dos texzeS de tomar conhecimento dos fatos mais gerais da. vida coletiva in1os das Constituições que se. lliJlitegrem os organismos ·ordenadore5 ·
tam · ~ ·organização t-écnica do EstaaJ
de suas. atividades;
.
·
bem como das próprias Declarações ·
0
2~
a
participação
dêsses
indi~e Direitos que estas normalmente
víduos. nestes organiSmos se procontêm pelaS perspectivas que · abricesse pessoalmente ou através do
ram para o futuro. da Hrimanldade.
manàatc conferido · em ca.rá.ter
Estabelecers.m. roteiros seguros de1.transitório
e revogável;
.
:Jt2.ndo aos povos a_ !iecisão de edificar·
0 3.
as
relações
entre
os
inte-.
na.quelr.s rumos a seu tempo e a· seu
grantes dos poderes ordenadore:i
-critério. .
assim coDStituidos assentem na.
Pensei, Srs. Constituintes,· que não
absoluta
.. sociais; igualdade e Solidariedade
seria pam os brasileiros uma. ambi-ção desmedida a de procurar ·assentar
4.0 - seja a mais ampla possivel
·para si um dêsses roteiros ..
- no corpo social a divulgação ·-cios
Considerando às · nossas realidades
fatos gerais e .irrestrito o acesso
presentes e o sentido da evolução que
ao conhec1m.ento dos que posse m
~ processa ·.na conSciência .na.cional,
por qualquer forma influir na ela- ·
. julguei encontrá-lo_ no ideal de Li- .
boração .das vontades individua1s
::berdade que a empolga.
e coletivas:
·

:..... 395.o - não sendo possível a ex- · zas. Refere-se· á capa.cidad·e mínima.
pressão de uma vontade comum de compreensão dos fatos mais gerais
a da maioria deve prevalecer sem- da vida coletiva exigida para. a inte. pre que resulte de uma elabora- . gra.ção nos poderes·. ordenadol'es'. _~o
ção processada na conformidade entanto 'essas .limi.tações são as llllUS
dos principias acima estabelecidos. naturais.
Não terão essa capacidade de forma
cada. um· dêsses itens suscita, sem geral
os inconscientes, os indigentes,
dúvida, toda um?- série ·de questões.
os
abúlicos,
enfim todos os que já estão
E' o campo de toda a ordenação social
sob
·
tutela
em
tôdos os povos civilizaque, afinal, eJ;P. conjunto, envolvem.
dos.
Nenhum
dêsses
elementos pode,
Não me cabe aqui, evidentemente,
na
realidade,
exprimir
normalmente
. :revolver todo êsse terreno e tratar
uma
vontade
social.
aquêles problemas, sem exceção. TeNão têm capacidade pam participar
rei de limitar-me tão somente às con~
siderações que me permitam cla.rear das atividades dos organismos ardenadares, nem poderia.ní. integrá-los em
melhor seus aspectos càpitais.
situação
de igualdade com os demais
Ao fazê-lo, porém, quero pedir aos ·
componentes
da coletividade, condição
meus nobres colegas que me relevem
de
toda
efetiva
cooperação social.
a insistência com que verão me re·São,
aliás,
pontos
pacificas.
ferir a certos fatos sociais. Não fôsse
Mas
existem
indivíduos
que por
a complexidade da matéria e as questões relativamente novas que possa efeito de carência de educação não
sUscitar e eu não trilharia êsse ca- podem ter · acesso aos conhecimentos
minho. Confesso lealmente que tenho mínimos que lhes permitam comprereceio de que a não ser assii;l me seria ender as determinàntes dos fatos or- ·
ilifícil concluir satisfatoriamente a ta- denadores. A situação torna-se por .
refa que me propus realizar nesta AS- isso idêntica à daqueles.
~
caso dos analfabetos, na intesembléia, obedecendo a um imperatigração
da vida politica. Antes do .aávo de consciência.
. .
.
Tenho dito · reiteradamente que a ·dio não podia haver dúvidas a resintegração ·dos individuas no . poder peito. Agora o problema se complica
ordenador de suas atiVidades é fonte evid")ntemente, não me cabendo, _po· J>erene de Liberdaode. Mas, 1es-de logo rém., entrar aqui no mérito . da. matéseilldo· tõda ~=ã.o nU!Ilaliu. ~~i~l:-. ria.
. mente nomu•lizada, a :IUe se efetiva · · De qualquer maneira; no .Regime de
·nessa integração não esca.pa à regra · Liberdade, somente os que não possam
· 'imutavel. Dai a n~i.d3!de de de todo compreender aquelas· determinanteS é aue· terão a sua função orde· estabel~r na · definição do Regime da Libero3.de as no~·mas fu~da nadora tolhida.
m:mts.is que universalmente asseguVejamos · outro exemplo interessanrem a sua efetividade, que, sistemàti- te. se o individuo não conhece os
'camente aplicadas conduzam fatal· :fatos mais gera.ts de me~tru. é de tôda.
mente ao império da Liberdade. .
eviciência que não . !loderá compor · o
Em si,. elas constituen, sem dúvida,
orriani.:lrno ord.enador de uma socielimitações à. expansão individual, mas. dade médica. No caso, o .diploma unide vez que condicionam necessària~
versitário é o atestado inso!ismável
mente áquele império,· não podem deida. capacidade m!nlma requerida.. Se
xar de estar na vontade social .dos não o possuir não poderá sentir-se
que aspirem viver na Liberdade. A
oprimido pela sua exclusão. Se esta,
questão se .resumirá. em saber, em ~ porém, se estriba. num critêrio eeotima análise,. se elas são ~ecessárin.s
nõm1co, a negação da Liberdade está
. .à eliminação das fontes de opressão e patente.
· ·
.:se .são desejadas pelos que querem a
Já no caso dos analfabetos a quesliberdade.
tão é outra. A opressão J)<Jde existi!',
.
"
o pr.imeiro ítem é. o que talvez sus" mas não em virtude da exigência da
dte, de pronto, as maiores estranhe- capacidade· mtnlma . de compreensão

o
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dos fatos públicos.- Ser analfabeto constituídos no todo ou em parte
por mandatários tendem a forjar
equivaleria, no caso, à falta do diplo~
ma -a .que acima me referi.
tn;J.a vontade_ própria, que acaba por
A negação de liberdade resultará, inipor;.se como opressiva à. massa
pa:ra · o analfabeto, dos cerceamentos dos mandantes. _
Não há como evitar êsse perigo
. - sociais opostos ao . seu acesso à escola
mortal
para a Liberdade senão pere_ ao saber de que tratarei logo adimitindo
a cassação dos mandatos das.n~e. Sem que êle seja igual para
quêles
que,
distanciando-se do pentodos não se poderá falar sequer em
samento
dos
que representam, elareg'.me de Liberdade. sem êle todQ
boram
uma.
_
vontade social_ que já.
estado social será insofismàvelmente
não
seja
a
dêstes.
de Opressão.
· Basta que se faculte a referida casA segunda ordem de normas asse- - s:a.ção para que d:e---um-Ia.-do..-00 man. guradoras do regime de liberdade diz datários se ponham em contato mais
.respeito à efetiva participação nli.S
direto com seus mandantes e de QU;.
tarefas dos organismos normativos.
t:ro, para que êstes se vejam solici-Sõbre. a que se reàliza pessoalmente tados a exercer mais frequentemente
não há o que dizer. .
as· suas funções sociais.
Os problemas surgem na hipótese
Bem sei quanto se tem . discutido
da participação por. via representaessa questão embora por motivos ditativa. Esta é fatal no seio das sover.sos_daqu-êles que ora ·consideraCiedades complexas e numerosas. Não mos. Pens·ó-;--contuào,...que__no mohá como evitá-la nessas coletivida'mento a exposição reita basta -para-. des, ·pelo meno,s. no esta.à.., atual dos a _compreensão do -meu pensamento.
grandes ag!omeramentos humanas.
.A terceira das bases em que fundo
Rllas não e concebível que · todoS a definição do · Regime de Liberdade
é a que ensancha a· _diferenciação
os indivíduos possam exercer diretamente, e em conjunto as suas funentre .êle e o qu-e constitUi a sua·
ções sociais,- nem participar a um
antitese: o de Opressão. Refére-se à
·. · te!llPO de todos os poeleres que origualdade . e solidariedade _que deve _
_c:ienam as ·suas. mútiplas atividades.·. imperar entre os componentes dos
Dai a imprescendivel outorga dos poderes ordenadores.
_
· mandatos.
·
_
· ·De fato, para que, uma vez camposMas; por outro· lado, através dêsse ta a sociedade, ·nela ·a. vontade coleconjunto pode fàcilmente atrofiar-se -tiva se elabore com a efetiva cooperáa. vontade soCial elos homens.
ção de todos, Para que cada um possaSó o seu eJCe.-cício a aviva.. :g 0
ter a personalidade dos -demais era
lnterêsse geral num reeyne de Iiber- idênti~o. va~or de sua própria, n~hu
dade está em que a . vontade ·dos b.o- ma diStmçao Pode ser -deteri:Ilinada .
mens seja sempre atuante. -Donde a~-- entre os seus membros assente em criNo térios de quaisquer ordens.
trs.nsitoriedacie dos man-datos.
ato de conferi-los ou renová.~ los 0
A existência- entre êles. de uina !li-·
indivíduo . terá de · cogitar das tare- era:rqUia ser117 o reco~ecimento da
!as ordenadoras, exercendo · plenapr_eponderã.ncla de uns _sôbre os oumente a sua vontade social. Será
tros, prec~ente o que caracterilevado_làgicamente a tomar conta do za a oPos.Çao socia~ .
. · que se fêz em seu nome e de expriJá sabemos que esta se efetiva sobre. mir ao- mandatário os seus pontes de
tudo quando os critérios . hierárquicos
;vista atmentes à- normalização das
se radicam em fatores materiais como
suas atividades.
·
·
sejam a fôrça física ou· o poder econõ·._· Quanto à ·revogabilidade do man- mico.
da.to, é uma válvula de s_egurança.
O essencial é que sem a abso:uta
tmprescindivel ao funcionamento do igualdade na participação dos indiviRegime. Os organismos ordenadores duos llos poderes ordenadores e sem

·1mla perfeita reciprocidade na consi- mente aqueles é que se acharão em
-deração em que uns tenham os outros, · condições de optar entre ratos que
não existL.""âo as bases em aue deve igualmente conhecem. Os d~n:ais
~ssentar~se a cooperação.
membros. da sociedade. diante dessa
desigualdade não estarão realmente
. Já diferente é o ca..sa da desigualdade
cooperando na elaboração da vontade
:funcional que se revela em tôdo tracomum, embora formalmente particito sociaL Na. realidade ela sempt~
pem
do poder ordenador. A vontade inexiSte, .desde que a capacidade
de
dividual,
como a coletiva, só se exer·expressão de cada homem é inconcita
na
opção
entre- fatos igualmente
fundível e iutransm!ssível. Sendo asconhecidos:
Não
há ·ex:erciclo de von.sim, para que nenhum critério de ~u
. períoridade se a:firme, a..s relações en- tade em. relação ao desconhecido .
tre os membros da sociedade terão de
Mas, - e ai temos o ponto nevrálser êf~tivadas sob a égide da --•ncfgico da questão - freqüentemente i:npio da solidariedade devida · uns aos
divíduos não excluidos do poder social
<OUtros se cada um e todos pretendem
desconhecem o fato de estarem na iga..ssegurar a sua expansão na liber- norância das verdadeiras determinandade.
tes da ordenação que sé elabora. Diante
dessa ignorância consideram-se
O Sr. Ju.randir Pires - Do ponto)
integrados
no poder social não se sende vista intelectual, é in..:ont"estável o
tindo(
por
isso,
opr.midos com as -resque V. Excia. tão brilhantemente extrições
às
suas
atividades, uma vez
põe. Mas os homens têm fôrças dique
elas
foram
estabelecidas cem a
ferentes na socledade, de acôrdo com
sua
aparente
cooperação·.
o seu -valor econômico .
Não tem, por isso, a sua liberdade
. O SR. PAULO NOGuEmA....::.Iguacorno
afetada, o que não quer dizer
lados êsses valores é que a Liberdad~
tem o sentido da minha· definição. Sr. que haja deiXado de eXistir imposição
Presidente, · nessa solidariedade ca.da de vontade por parte daqueles que·
conh.eciaz:ri essa situação de f a to
e
qual- suprirá a carência funcional dos dela se aproveitaram para· fazer pre~emais, pondo a sua capacidade de
ponderar a sua opinião.
3Ção ao serviço da comunidade sem
Isso mostra bem que para a wgên. com isso pretender qualquer suprecia .. do Regime da Liberdade não basmacia.
ta a possibilidade de todos pertenceÉ certo que são regras essas que
rem ao poder ordenador. É substar.- ·
não se impõem aos homens coercitivacial que nele não haja restrição aimente. Estará no Regime, porém, orguma no acesso ao conhecimento dos
denar o funcionamento dos poderes · fatos que influam em seu funciona·sociais de forma. tal que vigorem namento. Se permanece nêsse. terrer.o
turalmente··na "inter:..dependênc!a soqualquer ·distinção entre os membT-Os
<:ial. Tanto se educam os homens para
componentes do poder, o seu regime
a vida na igualdade e na solidarie- ser~ de fato de oposição sacia!, nun- .
dade, como para a tirania e para o · C3. de liberdade.
egoísmo.
·
E, diga-se sem medo de êrro, a imPassemos ao quarto ponto que tenho
posição de ·vontade em tal processo po:por essencial à. vigência de um rectde ser considerada da. pior espécie
me de Liberdade, isto é, o que se refeporque
representa consciente. inistiflre à igualdade de acesso ao conhecimento dos fatos determinantes
de
cação da verdade e desconsideração
qualquer ordenação.
da pa..rsonalldade alheia.
·Esta resultará sempre da conside. Tem sido esse, em todos os tempos,
ração de d1versa..s séries. de fatos, soo
mais terrivel dos instrumentos . do
bretudo àe experiências real•zadas. se
domfnio
do .homem. pelo . llomem,
· uns Podem conhecê-las tõdas e se
com oêle" se anestesiam as rebeldias llber- .
outros não as podem., a superioridade
tadoras, as vontades se entorpecem. a
social dos primeiros é· evidente. Sô-
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se obtêm aS adesõeS irrestritaS -ao poder social que acab:un sempre invalidando o homem para o exêrcicio efetivo da liberdade. Não fôsse êsse expediente,. e não teriam prosperado os
.sistemas totalitários.
O regime. de liberdade não pode ser
tido ·como o que apenas melhor permite a coincidência das vontade)! individuais com uma vontade coletiva
qualquer, porém com a elaborada na
plena igualdade e solidariedade de
toaos.

Igualdade não só no respeito reciproco devido à Personalidade de todos
os componentes · da sociedade, como
. também no conhecimento dos fatos
que determinam tôda a ordenação co·
letiva.
Solidànedade que de si obriga cadg.
um a oferecer aos demais o acesso aos
conhecimentos que possuam e sejam
suscetíveis de influenciar o estabelecimento da ordenação que se tenha em
vista instituir: ·
E' mesmo através . dessa diVUlgação
desinteressada do saber de cada um
que· se efetiva a solidariedade humana, na tarefa de normalização da vida
coletiva.
E' de · tal importânci:i. o· acesso ao
.conhecimento, que êle condiciona limina=ente a participação na vida sociaL Ninguém pode integrar, com já
frizamos, uma sociedade sem o conhecimento dos fatos mais gerais da Vlda
. coletiva. Daí ·a distinção na definiÇão
. ·do Regime de Liberdade entre a divulgação dêsses fatos e > acesso aos que
. p0$sam influir na eleboração dos dictames ordenadores. No ;;írimeiro caso,
trata-se de uma necessidade-fundamental e constante; no segundo, de con..:
tingências que variam diante ·de cada
ordénação a realizar. A divulgação do
SQ.ber tem de ser a nlais ampla possível, e o acesso ao conhecimento dos fa. tos sóciais em qualquer caso irrestrito.
Sem que essas condições se concretizem, não poderá falar-se em regime
. de liberdade. ·
·
Convém também não esquecer que é
qizase sempre pelo ce:ree!o do conhecimento que .os homens conseguem domjnar uns aos outros sem violência
aparente. Tremenda ver::iade essa que
tanto· é vá.li.da nos primórdios da his-
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tória · dàs povos evol.Úidos como; em
nossos dias, no govênio das nações ou
na ordenação dos grupos ·humanos·
hlais sbllples.
·
sucede, afinal, na vida. coletiva, mesmo no seio das sociedades cujos pode- ·
res normativos sejam estruturados eficientemente, segundo os postuladores
de Regime de Liberdade, não ser muita .
· vez possível a dedução da vontade. t:omum. Nessa hipótese terá de prevalecer a vontade da maioria sem que isso
acarrete para a minoria um estado de
opressão.
·
Estudado o problema atentamente.
verifica-se o que há de ·substancial na
antítese entre o regime de llberd:j.de e .·
o de opressão. No primeiro, dada a.
igualdade e solidariedade entre os
membros da comuni(bde,.a.J2.revalência
da vontade de certa maioria não pode
ser senão acidental, não existindo no
corpo coletiva nenhum antagonismO'
sistemático~ A não ·ser assim, já não
seria a vigência de um regime de liberdade, mas de opressão, mesmo quando a ~posição da vontade seja · d3.
maioria.
Seria-eentras.enso· chamar Regime
de Liberdade àqueie-q-ue-numa sociedade· ã.penas transformasse a maioria
de oprimidos em maioria de opressores.
No sistema em que prime uma Inte·
gral cooperação .entre os homens, a
regra ge..'"al terá de ser a da dedução
de uma vontade comum, não passando
as exceções de meros acidentes ten- .
· -dentes a .desaparecer na medida em
que se afirme a educaçã~ na solidariedade humana e na_ compreensão dos
benefícios sem conta que a cada um e
a todos· traz a consciência da Liberdade que só a igualdade no trato dos
homens pode consolidar.
os regimes de· Liberdade e de Opressão constituem não só a antit~ um
do outro como influem de m:lnel.rll.
radicalmente oposta na expansão da
Personallda.de Eumana. E' essa uma
das· faces do problema que, seguramente, :mã.1S nos interessa.
Antes, porém, de abordá-la., convem ainda fazer um esclarecimento.
E' preciso não confundir Libl:!rdade,
coincidência das vontades individual
e coletiva., com a expansão mesm.o do
bomem. Esta é a realização . d-a .vida
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dos ~eTes conscientes
seio das reali<lades objetivas e tanto se efetiva
:oa Li:berdade~como na Opressã.o.
0 .indivíduo não só age por inícia.ti'va. própria como per detennmaçã.o
social. A soci.ed.3ide, ora n.oi"maliza a
ação. do.s homens, ora impõe-lhes nã.o
só .a prática de certos atos como até
a maneira por que devam realiZá-los.
Num sentido estabelece li!inites às suas
ações; em outro, obriga-os a agir segundo a vcm.tade do poder social.
Nos dois casos, porém, o homem "se
e:l!:pande" no Mundo Exterior e ~ssa
expansão pode ser efetivada tailto no
~ôrdo como no desacôrdo das vontades
indiv.idual e coletiva. Se nã.o existe
acôrodo, a uüciativa pessoal ou não
chega a positivar-se ou é reprimida
pelo poder ordenador. Por isso pode
dizeT-se de forma g'eral que a expansão qua!lldo determinada .pela vontade individual se efetiva sempre na Li_berod&de porqu-e ela só se co.ricretiZará
· em virtude de normalização formal
existente ou de consent::mento social,
tâcitci ou explicito.
.
No segundo caso, isto é, quando a
ação do homem resu1ta de uma iníctativa social - imposiçã.o ou sugestã-o·- os fatos são distintos. A exJ)ansáo atuada assim por determinação da. vontade do poder ordena<ior
tanto pode ser opressiva como não o
ser. No entanto ·a modalida<ie msis
frequente da negação de Liberdade é
precisamente essa: a que se revela na
obrigação · imposta ao individuo de
1reallzar a sua expa,ooão contra a sua
vontade.
Não há a conf-undir "exprunsãO·~ e
"liberda-de". Esta seTá ta.nto maior
ou menor quanto maior ou menor a
cc:mstii.:hcia do acõrodo das vontades individual e coletiva. Posto isto, o que
se Pode observaT, apenas, é que f!m
regra a Liberdade se a:firma na razão direta da expansão produz:!àa por
:Lniciat!va pessoal, socialmente consenti<:ia, e na inversa da exparu;ão dete:rminada pela vontade Soci'<l>l, indiVidualm-en·te consentida.
Tra.ta-se, porém nos dois casos. ãe
:pre>babilidades maiores ou menores da
afirm.açã.o ou da n~o ·da Liberdade. Na essência, o problema a.iru:ia

aqUi sel"á o dB.--o~ão do poder
ordenador social. Se êste é estrutu-.

ra<io de forma a que nêle se iD:teg:rem
todos o.s individues cUjas atiVidades
ordene, a ·presunção é a de que todos·
procurem . encontrar · os meiQS que
permitam a maior expansão conforme
a iniciativa individual de cada um,
sem prejuízo da e:l!:istência coletiva.
Ao c.ontrário, se o poder .é organizado de forma que somente uns membros da coletiVidade dele participem,
ê.sses elementos serão levados fatalmente a oferecer maiores possibilidades de expansão a si mesmos e aos
que os sustentem nessa po~ição privilegiada. As maiores possibilidades dadas assim a uns .serão a conseqüência.
d.~ restrições impostas a outros, quase
sempre em maior número êstes, em
menor aqueles.
A questão que é de transcendental
importância, pode ser 'focalizada com
justeza se a considerarmos à luz da
ordenação ·cta posse e do uso dos meios
materiais com que contem ou possam
Ci..avar os nomens ·para a sua expansão.
Ora bem; nas socieda{ies evolutivas,
êsses · meios costumam classificar-se
en• duas categorias: à dos qut> são
básicos à existente física do individuo, constituindo as -fontes eiement.,,.~s ('ia ~,,a vida. e a daqueles que ·
lhes pei:mitem superar o império das
necessu,aueo vit:ns.
·
Os ·primeiros são aqueles cujo acesso
tõda sociedade, seja qual fôr o seu
regime ordenadõr, há de forçosamente
reconhecer a todos os individues cujas
atividad-es lhes sejam necessárias ou
út.eis. Trata-se dos meios .~ondicio
nadores da vida mesma do Homem.
Os segundos são todos aque!es que
permitem ao illdivià.uo o que se tem
denominado · a sua "e:x:pansão num
maicr confô:rto". Em última análise,
consistem nos meios que facultem à .
Pe::-sonalidade Humana ultrapassar no
seu desenvolvimento as condições básicas de tõda a vida animal.
Na realidade, o ser humano não se
satisfaz em. conseguir. os meios impresCindíveis à r ..:alização das suas necessidades imediatas. :l;;le busca incessantemente os e1ementos com os
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·-qt~ais possa aprimorar· as suas condi-ções de vida e de desenvolvimento.
.Lutar para comer não basta à. sua am-

bição.
Lutar m-elhor -"para sobreviver em
lllai.or confõrto" é das características
fundamentais da . espécie; Essa tem
sido uma das a1avarrc:;.s mais poo.eros: de . toçio o progresso realizado
{>f'la espéoi~ na sua emancipação do
-automatismo. Graças em boa parte
a eb ~ v-<nanidade tem progredido
--espantosamente no terreno não só do
aperfeiçoamento dos meios de produr§,., rl.s.s utilicades, como no- dos que
·pemútem um extraordinário dinamismo na expansão · do homem.
Há um lastro imenso de obras, in· co:;porado pelo trabalho das gerações
p::~~sadas ao que cada· um tem hoje
deante de si como sendo a própria realidade objetiva.
Tomar para si, da melhor man~ira;
-o que a natureza bruta pode oferecer
·para a vida· é um problema. Tomar
-para si êsses mesmos e1eli:tentos, já
de qualquer forma trabalhados, manipUlados pelo esfôrço alheio, graças
"30 gênio -inventiva de outros, é distinto.
ll:sse trabalho, essas criações constituem o acervo de utiliàades de que
. mais e mais pode dispôr o indivíduo
em sua expansão: para viver e pro-gredir.
E, na medida em que aumente· ês;;e
-ativo, a ordenação da sua posse e gôzo,
vem desencadeando em proporção
crescente as pugnas mais i.ntensas.
Direta ou indiretamente, as gigantes-cas lutas sociais a que assisti!llOs têm
nelas suas causas determinantes.
Pode-se dizer que, tais sejam as
tormas ordenadoras em vigôr, haverá
ou não questão social que resolver,
esta sen<l.o quase sempre consequente
de divergências :relativas à. norma11.Zação do acesso aos meios de eXPansão
da Personalidade Humanâ.
No regime de opressão que tenho
-nomeado também de oposição social,
<-· poderes· ordenadores. são formados
-por grupos que os detêm como conseqüência principalmente d3 posse de
elementos materiaiS colocados à.-·
-sua disposição pelo regime social em
-v:1gor. Enquanto isso, os que sã.o orde-
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nados não têm acesse senão àqueles
elementos :furidamentais à st1a existência e à realização das suas funções
imprencindíveis à sociedade.
AI: possibilidades de expansão torI}am-se extraordinà.riamente desiguais·,
situação mantida entre óutros motivos
por afiançar os privilégios· ordenado·res.
·
1l:sse é dos traços caracteristicos de·
to.io regime de opressão. De um lado,
restrição ao acesso dos meios :u.ecessários à maior expansão da persona- ·
lidade; de outro, concentração dêsses
meios em mãos dos ordenadores. como
fator decisivo para obrigar os excluidos do. poder normativo .a agir conforme os dictames que aqueles elabo:ram.
Ora, essa desigualdade de estado social não pode estar na vontade comum,
sobretudo quando se atenta na origem dos be:u.s-materiais ao slcance dos
primeiros e vedados aos segundos.
Em qualquer sociedade estruturada
segundo as regras pertinentes aos regimes de oposição. social, os fatos se
repetem. A ôrdenação permite a todos.
t;:i,o sõmente o acesso aos meios IIúmos necessários. à vida e ao exercicio
das funções sociais. Os demais, os
-ordenadores ..distribuem-nos em gran. de parte entreS!- mesmos ..
' Não o fazem p.or certo sempre sistemática e exclusi.vamer..te, no seu
grupo e para o seu grupo. Os critérios distributivos são, n.ão obstante
estabelecidos invariàvelm.ente com . a
exclusão absoluta, de elementos que
compõem a coletividade. E nessa exClusão reside a fonte maior da opressão.
.
.
Ela revela o estado social do oprimido e o leva ou à rebeldia libertadora ou ao conformismo que despersonaliza. Postas frente a frente oa.
vo:ntade dos ordenadàres de re;;;ervar"m a maior parte do ativá social para·
si . e a. dos ordenados de realizarem a
·sua expansão no maior conforto, tra- ·
va-se a luta surda ou osten,siva que
se defronta em qualquer sociedade
onde vigore o regimt de oposição social. Nele êsse "lntagonismo é insanável.
No regime de Liberdade, tõda a nor-malização do acesso ãos :meios de x-.
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Os critérios que nesse regime se
consagram para a ordenação da posse
ou uso dos ni.eios de e~pansào do individuo serão determb.ados exclusnamente por uma relação e.<;tabelecida
entre os desejos ou propósitos de cadaum e as necessidades ou aspirações
coletivas.
A diferença radical en..re o regime
de Liberdade e o qUt lhe é oposto
reside em qtre naquele o maior juiz
n.. ,omç"'o ue:;ses prooiema.s e a propria comunidade ' nãy, apenas, como
sucede neste, um dt:mtre seus membros ou um grupo ·dentre êles.
Tôdas as dificuldades não desaparecerão por meramente se institUir aquele reglllle.
Mas. serão sempre mais fàcilmente
vencidas onde a soll •.ariedade de todos supere o eg01smo de alguns.
As conseqüências de um ou de outro dos dois regimes são asslm nitidamente antitéticas quanto ao fundamental na vida humana: o acesso aos meios de exrstência e d€ expansão da Personalidade. No de Liberdade,
será. maior para todos; no
[)Sr. Jurandir Pires- O que Vossa
de
Opressão,
maior para uns, menor
Ex.a apresenta ai é o conformismo da
para
outros.
minoria à maioria. Isso nunca se deu,
tanto assim que tõdas as medidas, inE: lógicamente, a afirmação de Liclusive as de voto p:;:oporcional, etc.,
berdade, como coincidência das vonsão medidas Pelas quais se permite a
taqes individual e coletiva, será -rna1or
colabcraçáo da minoria na obra da
na cooperação do que na oposlçâo
maioria. Do contrário, chegaremos à
social.
ditadura de tnaior.ll., que em alguns
.A comprovação dêsses fatos apa}laises representa fórmula democrárentemente
complexa é, no entanLc,
tica, mas democrátic~> ditatorial.
de singular simplicidade. Está
ao
O SR. PAULO NOGUEIRA - Por
alcance de qualquer um veri.:fícá-la.
isso é que estabeleço que a solidarieexa:mnando a sua posição em qualda~e e a igualdade são condições para
quer categoria de sociedade de cuja
que a maioria não seja opressiva em
eld,stência participe, desde as mais
.sual:> <:te terminações.
siinples até as mais complexas. São
relações const:l.ntes que derivam da
& . PresideJJ.te, :fõra contra-senso
natureza
mesmo dos fenômenos da
~ulgar que pelo s!mples fato de mt':!convivência
humana.
·
~ o poder normativo, deva ter o
Se a análise das condições pelas
individuo a seu di<>por todos os meios
qua.is se normaliza a. posse dos me1i:ls
de e....:pansão ou a sua parte rigorosade vida e de expansão dos homens
mente igual à dos demais componentes da comunidade. No Regime de J"i- demonstra o que há de radicais
antinomias entre os dois sistemas or·
berdade os seus desejos de re<J.lizar a
denadores que venho considerando,
vida· na abundância, na ma10r eficinão
menos concludente, como vere·
~cia. e maior conforto, serão tidos em
mos,
é o que ocorre no tocante à
igual consideração com os idênticos
existência e desenvolvimeno das pró.anelos dos demais elementos do ;:prpo
~OCial.
P:rias sociedades.

pansão do Homem é determinada por
dois fatores principais: o da solidarie~
àade que nele preside às relações en~
os intef:rantes do poder ordenador:
e o da. ausência, na constituição e no
funcionamemo desse poder, de qual~
quer influência de fatores materiais.
A ordenaçáo resultando da mani!es~
ts.ção da vontade geral, tenderá, por
injunção dessa circunstância, a ser
a mais igualitária. Não seria razoável
a aranifestação de uma vontade co~
mum que para os efeitos dessa regUla~
me::J.tação estabeleça privilégios entre os que a elaboraram, com iguais
direitos e deveres.
Isso não quer dizer que, obrtgatõrta~
mente todos, por êsse fato, vennam a
ter meios iguais para a expansão da
sua vontade. Em um sem número de
':l.SOS seria materialmente inexequiver.
Ao que logicamente conduz a cooperação é ao estabelecimento de crité~
rios que permitam a todos, em certas
condições, a plena igualdade de possibili.dades na e..'rpansão da Personalida<le.

tre

ê ferida e êle só poderá. defeneê-la
Não pode haver ·vida social estácom o recurso à rebeldia, à violêntica. Nela os fatos novos surgem a
cia, à. agressão E' ao que leva meca.da instante, originados _na comunixoràv·elmente
todo regime de negação
(iade por iniciativas pessoais ou coda
Lioordade.
letivas ou prodt~dos por fatores ~
tranhos. ll:les dinamizam a e:tistênNã.o está no poder dos nomens ascia social e obrigam a fol"!llulação de
segurar a paz social, ordenação da
ordenações que conduzem por Via de
-expansão humana concretiZada sem
conseqüências ao equilíbrio e fortaviolência, a não ser pel'~ império õ.o
lecimento da Sociedade ou_ ao seu arnestado de Liberdade.
·
-qui.la.mento.
E em cada caso esta se defende
Não está, igualmente, no poder dos
contra as causas de sua própria morhomens impedir a rebeldia social tE:, tal como todo homem procura.
a luta pela expansão humana com
conservar a vida.
o recurso à violência material Nesse processo é por inteiro disquando vigora. um regime de oprestinta a s~tuação quer dos individuas
são.
que podem colaborar na elaboração
Não que.-:_o dizer que o reginle de
da Vontade Geral, quer dos que não
liberdad-e
não se- ·escude também na
o podem. Os que sabem que a sua.
fôrça
para
a sua defesa, ou que- todo
ação, os seus pontos de Vista são tiregime
<ie
opressão
acs.r:rete o desendos em consideração igua.l à dos que
cadear
da
violência.
lhe são adversos, com a facUldade
O que !lifirmo é que no regime de
de recorr-er á cooperação social, procooperação as cogitações dos homens
·curam convencer ou serem convense voltam quase que exclusivamente
cidos, sem nenhuma diminuição para
para a criação dos melhores meios
a ·própria dignidade. E, cada vez qne
_§!._expansão
individual e ~oletiva, IJOr
-assim sucede a sua luta não terá sido
ser-The;s--de-pazo -clima social.
senão construtiva porque fortaleceAo passo que no sistema de oposidera do vfuculo social. ·
o Sr. Jurandir Pires Carneg1e
ção tais cogitações se fixarão na protem, ·entre outras coisas
notáveis,
cura -dos. elemento& de defesa, por
uma tese de que ninguém convence
parte -dos que ordenam, bem como de
.a outro, porque a vontade vem do · agressão, pe>r parte dos que são orinconsciente e o convencer · ê
do
denados.
Sobretudo os Oprimidos,
consciente. O· que se faz é uma conquando conscientes de sett esêado,
ciliação de vontades que -podem atinforcejam por combater por tôda par-:gir, para o próprio desenvolvimento
te e cada vez mais, os responsáveis
cultural do inllividuo, a modif1caç9.o
pelas suas humilhações.
O SR. PAULO NOGUEIRA O
Se a opressa:o não tem. poder para
que sustento ê a existência do espídespersona:l:i.zar os homens e redu-.·
rito col-etivo e não a lei da vontade
zi-loo ao absoluto con:formismo, a
individuaL
..._
destruição dos vínculos sociais entre
os
opressores será o objetivo prl:ma.Além -da conciliação, existe êsse ~
cial.
dos oprimidos. . Neste caso, elll
:pfrito ·coletivo, o da casa, tlo grupo,
tõdas
as Sociedades os fatos se reda sociedade.
petem.: a luta para forçar ·10 integr!!.Em sentido contrário, Sr. Presidente,
ção dos poderes normativos, p-elos qtle
se o indívídUo sabe que não :J'>de redeles são excluídos, é permanente .
correr a êsse trato social ;:~ar>~ realizar
. .A fim de sacudir o jugo das impooo seus anelos e q.ue ao arbítrio alheio
se atri:bui o jttlgamento dos seus atos.
sições de vontade, a imaginação dcs
não 'tem .porque render-s-e às razões ·homens trabalha, incessantemente.
m~mo. quando :enham de esperar o
-alheias. A sua submissão nã.v formomento
oportuno para extra.va.ssr
talece nenhu.m ~lo social; ao reem atos de violência a revolta intJ.m.a,
v-erso. -concorre ...penas para a desacontra. o menQsca.bo de sua Persons.gregação soci<al. A sua. dignidade

lidade, que a exclusão do poãer ordenador represent:la.
E quem quer que analise a vida
das sociedades nas quais subsistem
la.do a. lado opressores e oprimidos
verá que em regra quanto mais prolongada a opz'essão, mais se concentram e adquirem pooer de violência.
os germes dss Rebeldias Libertadoras. Bem entendido, onde eXiste nos
oprimidos a consciência da dignidade
humana, onõ.e não impere o conformismo.
O reg'=e de Liberdade conduz na.tura.lmente ao tr:ato social pacifico;
o de opressão, ao trato social agressivo.
~-certo que aquele, por si, não eli!llilla o desejo de imposiçãL àe vontades individuais, aa ·mesma· forma
que o de opressão nem sempre acarreta a Rebeldia Libertadora.
Sem dúvida, que a.s socied.a.des livrr~ são muitas vezes vitimas de Re~oluções lJ.surpadoras, como a.s oprimidas o podem ser do confo:rmismo.
No regime de Liberdade as revoltas usurpadoras podem surgir quando,
formalizada a vontade geral, um tndividuo ou 1llll. grupo participante do
processo da sua elaboração se decida.
a cl.esatender aos seus dictames, pretendendo ilnpor aos demais a vontade
própria..
Diante dêsse fato, de observação
aliás corrente, ou a sociedade reage
e elimina ou segrega tais elementos
do· seu seio, ou se curva ao seu poder.
Ou desintegra os rebeldes que aspiram
à usurpação, ou é por êles subjugada..
Nessa alternativa o poder moral dt>.
solidariedade, nela. reinante, decidirá
do destino comum.
Com frequência. deparamos coletividades que expelem ou isolam os rebelados usurpadores como autênticos
cril:ninosos, enquanto que outras sucumbem, abdicando os poderes ardenadares e passando do estado de liberdade para o de opressão.
Diante de crises dessa ordem, é de
evidência que a sociedade pode socorrer-se da fôrça material por defesa legitima sem quebra do ·regime
de liberdade.

4.7Já agora o emprêgo da fôrça não
objetiva a ordenação interna do grupo,
o que seria inoompativel com a order:.ação, em ~uma, na liberdade. Visa
por contingência indeclinável defender a coletiVidade contra ·algo que se
alça para dominá-la. A sua defes:l.
não é outra coisa sénão afirmaçã'J de
solidariedade rtravés da qual se fortificam os vincules CDmuns e se defende
a de cada um dos membros rla sociedade e a sociedade mesma.
Nem há coletividade que possa _viver na liberdade sem êsse espúito de
preservação e sem os meios capazes
de torná-lo efetivo.
Se a sociedade não se defende da
rebelião usurpadora, será subjugada.
Assim também se aniquila, quando
alenta o conformismo nos subjuga.dcs.
o Sr. Jurantl.ir Pires - Maqmavel
tem um conceito muito semelhante,
em que declara que, quando se póde
destruir um impecilho, deve-se fazê~lo, mas, em caso contrário deve-s~
conciliar. V. Ex.a apresenta têse
.ldentka, quaJ a de manter a conc!ll&~
ção pela !;olidariedade humana, ou,
então, a eliminação do obstácUlo a
essa solidariedade.
O SR. PAULO NOGUEIRA - De
fato tenho a prática da solidati~dade
como essencial à vigência de todo regime de liberdade. Mas, Sr Presidcn. te, é preciso não esquecer .1ue as coleti·.ridades formam também entre si
sociedades ·de entidades coletivas que
normalizam a sua vida mercê de um..~
ação constante que é enfim movimento e luta pela maior expansão de :::aõ.a.

Ull:la.

Dentro de tôda sociedade os subjugados e oprimidos que se conformam
constituem massa amorfa de cidadãos
de vontade social atrofiada. Nesse estado, não porfiam contra o poder tstabelecido, mas por· outro lado néo
têm porque defender a existência da
Sociedade. São elementos que antas
concorrem para a diluição dos seus
vínculos. Com ·êsses aoúlicos não pode
contar normalmente uma coletiVidad~
para viver, defender ou expandir-~
no seio das sociedades que integre.

Qu~to mais extenso for 6 núcleo
que viva no estado de opressão, mais
próxima estará. a Sociedade de sell
aniquilamento quando não da sua
morte. A opressão produz a despersonalização dos individues e, por !!:sse
caminho, a ruina da própria coleti"'li-

.&8 - -

uns tenha.m de suportar a numi!hação para que outros vivam nos proveitos e dignidaAies.
A opressão gera· a opt>.,ssão. Oprimidos de hoje, opressore3 de ama- ·
nhã. . . E' o eterno ciclo em que se
têm debatido os núcle':}s humanos
que não sabem, não podem, ou· não
dade.
. .. ,'~
· querem cimentar a oroenaçã•) na soNa luta contra. tõdas as rebeldias,
lidari·eda.de, na im.tegração social consos poderes normativos exercitam ciente, que só a co09er2-çáo efe·
s=.pre, através de d~termina.d.os
tiva.
meios, Ul!ll poder coercitivo. Nas soSãc os
esquecidos de que tôda
cledaAies evoluídas ê1es são de ol'ldem coletivi·daide, como qualquer L"ldividuo,
material pu social. En:V!'e os pri- ·nasce, vive, prospera e morre. E que
meiros, a fôrça fisica, o ·poder das
tanto pode destruir-se a si mes.."l1a
armas, o poder econõmtco; . e, entre como ser destruída por elementos
os segllil!dos, os meios morais de SOestranhos>~----- __
lidariedade. e d:a persuasão; e os
A socieda,de que vive err. regime
imorais do aJ.'Idil. e das misti:ficadi! libel'drude pode taml>ém perecer,
ções • .
por virtude de fatores eX"~mos.
No regime de Liber!dSióe a efetiMas, enquanto oroenada. na coopevaçã-o das ordenações é normalmente ração d·e tod.os os seuis membros, não ·
obtida pelos . meios mot·aiS. Nisw
se destruirá jamais. 'I'udo nela é
l:he reside a sua fôrca e a razão de
vida, é ação soc1a.Jmente ccnstruser. Somente para â defesa do retiva.
·
gjme cont..-ra os usl.ll'padores poderá.---Sub.illg* . que seja po:: fatores
haver recurso à fôrça.
estranhos, será dl:ficil e at~ -inacreNo regime dia O/Pressão soctal a
ditável que se cOIIlio~. Em gE".ral
efetivação das ordênações é obtida
r_eag.e e vai à subJ.i,ma.ção d!!. rebeldia
por todos os meios qu-e não morais.- liberta.do;ra.
.
tal a atz.sê;::lcia de qualqu,...:- solids;:ieAs soc1esda<des, diSse eu, morrem por
~e entre Ol"den:ad«.es e ordNla-efeito de dec<mJJposição interna. or-.J.
dos.
em conseqüência de fatores extexnos
Se nã-o fôsse assim a vida da sofísicos e sociais. Os estados de lici-eodooe seria destrui~a.
berd~de ou de opressão r..ão consüAs fontes da história e a observatuem CIS fatores . úmcos que deterção d.as sociedSides que o homem. ciminam a existência e a proSJ!)eridade
vlliza.do com:-...õe atestam a vcrdaôe
ou o aniqUilamento das comuniõ.ad.es
frrefragável desseS fatos capitais.
humanas.
Onde o regime é de liber-d~..de a
Não hesito porém em dizer que se
ordenação se processa no tra.to sopode aquilatar, com relativa segurancià.l, com um poder coe:citivo pleça, da vitalidade de qualquer entiponde<ra.ntemente moral; os vincUJlos
dade social em função dos critérios
coletivos se estreitam ,a perscnalid-a.de
pelos quais se compõem o seu poder
dos homems )le robustece, a socieda.tle
ordenador. A liberdade é índice de
evolve normalme:nt.e.
vigor, de· energia para a expansão; a
Onde impera a opressãO, desde que
opressão, de debilidade do corpo coleno setor dos subjuga-dos Jigore :L retivo.
~ldla. libertadora, a OI'deriação só se
Já me alonguei por demais na demantém 'respa1daoda. pela fõrç.g bruta monstração dos beneficios que decore. pelo e~fcto consts.nte da viorem de todo sistema o::denador ::J.Slência: os vínculos coletivos se dfsente na efetiva e illtegral coopera- .
sa.tam. Ai' se a Personali<iade :não se
ção social
·
desvi."illza, não cria senão para des'Antes de terminar, desejo encaretz:uir a organizaçã,c ào ;>ode-r nor.ma- cer que tanto mais nos aprofundartívo,. col1ma.D:do um estado em que
mos no estudo da matéria. mais nos
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nos seus fundamentos e simples na sua
expressão as razões que fazem da Liberdade a chave do problema da ordem, da paz social e do progresso
dentro da desejável eficiência.
E que o &eg1me de coop:;;ri;!Çi'!o prepara· a sociedade para a vida de cada
um e de todos na mais perfeita digni.dade, para o máximo desenvolvimento
possível dos nobres atributos da Personalidade Bumana, na consciência
da solidanetl.ade social.
Não se pode contradizer o fato de que
sempre, em qualquer circunsr.ãncia,
diante da falta de um critério universal para extremnr o certo do errado e da relatividaC.: dos conhecimentos humanos, serão tanto maiores
as adaptações felizes do individuo e
dos seus grupos ás contingências d.as
realidades emancipadas que concorram ou possam concorrer para reali~-las.
A eficl~ncia

dessas adaptações estará ainda aqui na razão direta do im·
pério ·da L1oerctaae.
·.ralvez eu labore em êrro. É possível que outros, e não os que indlvlduei sejam os condutos capazes de
levar, hoje, o maior núm~ro, e, amanhá, a totalidade dos brasileiros a
eoncorrer na tarefa ordenadora de
todas as atividades.
·
Seja como for, não vejo melhor maneita de contribuir para a realização dê.sse objetivo senão batendo-me
aqui para que se definam e se :inScrevam na futura Constituição da República os principias fundamentais de
um autêntico Regime de Liberdade
SociaL Ul!uito bem; muita bem. Pal·
mas. O orador é cumprimentado} •
O SR. GOFREDO TELES - Sen..1!or Presidente, Srs. Constituintes,
sôbre o problema da discriminação de
rendas. venho trazer a esta egrégia
Assembléia algumas sugestões, que me
parecem ditadas pela própria realidade brasileir.l..
Não tenho. sôbre o assunto, qua1s.quer preconceitos, nem opiniões "a.
priori". Indiferente às conhecidas
pseudo-soluções demagógicas, que Visam mais a popularidade, em detrimento do Brasil. olhos fitos exclusi-

vamente nos interêsses superiores da
Pátria. serei. nesta tribuna. o mais objetivo e sincero possível.
Peço antecipado perdão, Srs. Constituintes. pela aridez inevitável de meu
discurso. Mas bem sei Que. em matéria de fin~nca. não cabem soluções
românticas. Os números é aue devem
dar solução aol> problemas.
Seria incontestàvelmente de meu
~grado L'liciar esta ora!)ão
com uma
parte eminentemellte doutrinária. Estudaria, por exemplo, de começo, a
questão da subordinação do sist~ma
financeiro de um país e, portanto, de
sua discriminação de rendas, à organização po1itica dêsse mesruo pais;
examinaria, quanto ao Bre.sil, o problema da Federação e da autonolllia
da unidades federais, mostrando, d<!l!de logo, a 11ecess~dade de um parai.elismo entre a autonomia política E> a
autonomia financeira dessas mesmas
unidades.
Discutiria, em seguida, os critérios
tnformativos dos regimes discriminatórios de rendas, analisando o sistema da
distribuição das fontes da receita, e
o sistema da distribuição da própria
receita. Nada disto. entretanto. !are!,
pois todas essas questões são por demaiS cor.hecidas. Mas há outro problema. Srs. Constituintes, c.ue é exa~
tamente o que me traz, hoje, à tribuna. E' o problema da discriminacão
de rendas entre o Estado e os Mu·
nicipios. Aqui já não se t!:atz. ma.1s
propriamente do aspecto federativo da.
organização nacional. O princip!.o
fundamemental que rege toda esta.
matéria pode ser enunciado nos seguintes têrmos: a divisão de rendas
deve manter paralelismo com a diVÍsão das funções e dos encargos.
Desnecessá.."Í.o, certamente, é encarecer, aaui. a importância excepcional
do Município dentro da organização
política brasileira. Desnecessário dizer
o que representa o Município na. vida
dos cidadãos brasileiros. Devido, mesmo, a essa ·importância, grandes e numerosos são os encargos atribuídos aos
Municípios. Não pretendo enumerá-los
todos. Lembrarei, apenas, que aos Municípios competem os serviços de água,
esgôtos, drenagem, abertura e cal<;!!:
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ção de estradas e caminhos, ilumina15.410.000:000$000, tendo ficado- nós
~o e energia elétricas, policia, a.ssismunicípios 1.261.000:000$000, ou seja
tênda aos miseráveis e inválidos, as8% da receita total.
sisti!ncia à materindade, à infância, às
Vemos, portanto, Srs. Constituintes,
fan:úllas de - prole numerosa, serviço
que o Brasil está impondo aos munide socôrro relativo à Saúde Pública
cípios verdadeira "sangria desatada''.
em geral, fiscalização de gêneros aliO regime em que vivem os municínenticios, limpeza pública, saneamenpios é d~ "jejtun permanente", na feto, mercados, matadouros, parques e
liz expressão de Cinci.n3.to Braga, na
jardins, cemitérios, fiscalização do coConstituinte de 1934.
mércio e da indústria, fomento da laO Sr. Lino Machado- Jejum acenvoura, das artes, das ciências e das tU!l.do pela ditadura, pode V. Ex."
indústrias, extinção dos formigueiros
acrescentar, porque, então, a renda
e combate às pragas em geral, introdecaiu ain!ia mais.
duçáo e colocação de emigrantes e coo SR. GOFREDO--TELES- Agralonos, levantamentos de -estatísticas, deço o aparte de v. Ex."
recenseamentó da população, organiPodemos dizer que o regime em .que
zação do cadastro industrial, etc. .
vivem os municípios é de sangria conPara que se tenha uma idéia dêsses tinua, em estado de jejum - permaencargos. leia-se a Lei de Organização
nente.
Municipal .vigorante em São Paulo,
O Sr. Lino Machado -Jejum perque os enumera especificadamente.
::nanente, V. Ex." diz muito bem.
Pesadíssimos, pois, são os encargos que--.- O SR. GOFREDO TELES .;... Não
2. União e os Estados impõem aos MuUã;-~Gonstituintes, nenhuma pronicipios brasileiros. Cumpre, portanto,
porç;;to_ ~ntre as rendas deixadas nos
pergunllar: a importância das rendas
muruc1p1os e os encargos que lhes são
deixadas aos Municípios, pela União e
impostos; ne:ch.uma proporção existe
pelos Estados, é correspondente, é proentre o I?ê~o. dos encargos atribuídos
pcrcional ao pêso dêsses encargos?
aos _ mumc1p1os e a:; rendas que a
O Sr- •. Lino Machado - E' até ir··
Umao e os Estados 'lhes conferem.
risória essa importância.(Muito bem>.
Alcântara Machado, na Constituinte
O SR. GOFREDO "!'ELES A
de 34, já havia dito:
resposta à pergunts, não pode ser ar"Está vendo a Asr;embléia ·que
bit."ária; os próprios números a deno
Brasil cabe aos municípios apevem for:::1ecer. E os números a resnas
=a undcci::na parte da :receipondem da seguinte for=: Em 1930,
ta
pública;
aos Estados, uma terça
a :ecelt.a. total' da União, dos Estados
parte, e, à União, a metade. e dos Municípios foi de .......•....•.
pr~cisame:ntc o contrá.rio e.-.:ata3.276.000:000SOOO. dos :mais ücaram
mente
o oposto do que sucede em
nos Municípios sãs. oco: o·oosooo, isto é,
todos
os
países onde vigora, como
12% da Receita total; em 1935 a Reentre
nós,
o regime federativo. Neceita total da U:::tião, dos Estados e
nhuma federação existe, com efeidos M-...nicípios foi de 5.054.00C':OOÓ$000
to, que não assegure aos poderes
dos quais ficaram nos municípios ..•.
locais
uma renda equivalente, se
420.000:000$000, ou sejam 8% da
não superior, à do poder central".
ceita tot9.l; em 1940, a receita total
foi de 7. 691. 000:000$000, dos quais fiO Sr. Domingos Velasco Nós,
ca..-am nos municípios 937. 000:000$000,
Constitui.."ltes de 34, ouvimos os aristo é, 12% do total; em 1942 a··re- - gumentos que V. · Ex.a está apresenceita t~tal foi de 9.045.ooo:Óoosooo,
tando, bastante justo, aliás. Acontendo f1cado apenas nos municípioS
tece, porém, que não foi possível,
1.053.000:000$000, 12% do total; em
entao fazer melhor discriminação de
1943, a receita totz.I foi de .•........
rendas porque os Estados, por meio
12.071.000:000$000, tendo ficado nos
de empréstimos, haviam comprometimunicípios 1.098.000:000$000 isto é
do as rendas dos impos+..o;; que pas9% da receita total; finalm~nte, em
sariam para os municípios. Por êste

re-
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motivo não nos foi possivel, em 34,
dar melhor discriminação de ren~
O Sr. Dolor de Andrade
Daremos agora.

~

SR. GOFREDO TELES ..,.- Reconheço a circunstância citada pelo nobre .representante de Goiás e estou de
inteiro acôrdo com s. Ex.a.

·o Sr. Aureliano Leite - O Estado
Novo, que podia fazer muita coi.sa a
êsse respeito, nada fêz. Ao contrário:
piorou a situação dos municípios:
O SR. GOFREDO TELES- Alcântara Machado continua suas alegações
nos seguintes têrmos:
"Govêrno que só dispõe de rendas assim diminutas e quase irrisórias não pode prover efetivamente às necessidades elementares da administração; não pode
promover o fomento econômico, o
desenvolvimento da cultura, o saneamento das populações; não pode manter, na devida altura, os
serviços públicos a seu cargo. "
. O Sr. T:;uclides Figueiredo - Seria
interessante, agora, que V. Ex... também estudasse a proporção do quanto
a União absorveu dessa:; rendas totais.
cuja cüra V. Ex.• acaba de citar tão
magístralmente, para ver como isso
foi em escala ascendente, numa proporção muito mais assustadora do que
a escala descendente, que V. Ex." assinalou, da arrecadação dos municfpi<:Js.
O SR. GOFREDO TELES - Essa
questão é realmente de interêsse extraordinário.
·....<

~

O Sr. Eucliães Figueiredo - Verificariamos o que foi, para as rendas
dos municípios, essa calamidade que
se chamou, durante oito anos, Estado
Nove..

O Sr. Aureliano Leite Estado
Novo que só fêz politicagem, nunca
fêz administração verdadeira.
O SR. GOFREDO TELES - No 1.0
Congresso Brasileiro de Urbanismo,
r""'-lizado no Rio de Janeiro, em 1940,
foi aprovada a seguinte indicação:

"Que a política tributária brasileira seja conduzida de modo que

venha a caber ao município em
futuro .nác. afastado, pelo menos
25 % das rendas que englobadamente rorem arrecadadas pel.'l.
União, Estados e municípios."
Nêsse mesmo Congresso, o Professor
Sabóia Ribeiro informou à assembléia
qu,, nos Estados Unidos, ficam nos
municípios mais de 50 % das rendas
totais arrecadades.
O Sr. Tavares d'Amaral - E' o fator :mais importante da grandeza dos
EstadoE Unidos.
O Sr. Rui Santos - A União não
tem permitido esta solução justam8nte para que os municípios não se de. senvolvam, arrastando para êles a
predominância - vamos assim dizer
~na vida nacional. No dia em que
os municípios tive.rem desanvolvim~n
to, forçosamente que, com sua autonomia .e jesenvolvimento maior, p"l~
sQião a predomin,ar.
O SR. GOFREDO TELES Por
êsse mesmo motivo é que aqui estamos, para defender os interêsses dos
mw..icípios brasileiros.
Até hoje a autonomia muni'Cipal no
Brasil tem sido autêntica burla, e burla será a autonomia municipal e;aqu2-'1to o mu:."llcípio não tiver autênt~cas pcssibili!dades financeiras. (ll:fui-

to bem.)
O Sr. Osvaldo Lima -

V. Ex." subordina a autonomia a
p:-ogresso
econ&r.ico, e:Nclusi-vam.ente? Então V.
Ex. 8 se filia à corrente comunista, que
pregs. não 11aver liberdade sem pr~r
gr.esso econômico.

=

O Sr. Domingos Velasco:

-

Mas,

pelo amor de Deus, não tem ns.d.a uma.
coiss. com ::. outra.
O Sr. Aureliano Leite --' O nobre
oradCT está discorrendo muito bem e
merece nossos aplausos.
O SR. GOFREDO TELES
AgrSJde:ço a V. Ex. a. A realidade incontestável, a verdade verdad-eira, que
não pode seT n·egada, é que hoje o Munidpio não tem · autonomia, nem libeldade; ou, melhor, tem "liberdade
na miséria', na feliz expres.são do SX.
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O Sr. JaZes lVIachailo - OS muniClplos
têm merecido a . atenção dos
govêrnos somente nas épocas de eleições, quando ne-cessitam do voto.
O SR. GOFREDO TELES

:3'

recadado, isto é, prã.ticamente, 60 'i~;
" impôsto de transmissões da propriedade - 16,2:7 %; o im:pôsto de indústrias e pro-iissões - 1!1,66 %; o im:pôsto de eJCPQrtação - 7,52 %; o i.Ltnpôsto territorial - 5,74 %; o .im.põsto
de sélo - 4,85 % • ·
·
Peço a atenção dos Srs. Representantes para êstes números muito ex-

necessário aum<mtar a renda dos mupressi'Vos.
:nidpios. ~ste ponto é pacifico e não
O impõsto de intdústrias e pro·fissões
!J>Odemos
ma.is discutir a questão.
e o impôsto territorial rw;al, somaCumpre-nos debater o seguinte: oo;o::o
dos, rend·eram 16,40 % da arrecadação
.aumentar as rendas do Munidpio?
total, e:nquant< que s6 o impôsto de
Já foi oferecida a esta Assembléia
va::l!das
e consirgnações rendeu 60 %,
lRila
sugestão inteligente _do nobre
e
êste,
somado
ao de transmissão da
deputado, DT. Ro:râ>cio Láfer, cujo nopropriedade,
que
é da natureza do
me pro:nuncio· sempre com profundo
primei!ro,
l"e:ndeu
71,23 % da arr.ecada:respeito e admiração. Segundo a "proção t-otal.
posta de S. Ex.", para que se auEm 1944, no pa.ís inteiro, o impõsto
mente a remh dos municípios é nede
indús·trias e. profissões, soma-:lo ao
cessário, em p:rim·eiro lugar, atribUirimpôsto
territona;l-. rur.lJ,l,_rendeu 453
lhes os impostos de indústria e profis._
mil
contos.
Notem bem os Srs. conssões e o territorial rural; em. seguntituintes;
os
deis impostos, que a prodo lugar, fazer reverter, em seu proveito uma percentagem sôbre todo posta referida quer fazer passar para
os muniocípios, somados, :renderam, no
aumento de arrecadação verificado na
Brasii
inteiro, n= exercício, 453 mil
r<!><:eita .de impostos da União e dos
contos.
Estados, tomando-se como ponto de
Ora, no mesmissimo exercício de
-partida as z:rre<:adações. de 1945 e fa1944,
e .só
São Paulo, isto· é, nuzendo-ze a distribuição proporcional.
ma-dasunidades
da F'ederaçá<J, o i.Irime·nte ao que fôr arrecadado no terripêsto de vendis-e consignações, só
tório
cada municipio.
êle, renodeu o dobro, ou vale diZer
O Sr. JaZes Machado -Não sei se
824.500
contos.
em outros Estados; mas, em· JY!aw
Grosso, as próprias tra.nsmissões urSó o impõsto de vendas e consignabamas atribuem 8 % para os Es-tados
ções, num só exercício, em Sii.o Paulo,
e . 3 % para os municípios, o que é renC.eu o d1:1bro do que rendersm 08
e.berrante. Devia ser o contrário.
impostos de indústrias e profissões e
O SR. GOFREDO TELES
A
territorial rural, somados, no p<>..ds insugestão apresentada pelo Sr. Rocácto teiro ..
Lafer é muito- inter-essante e m-erece,
Realmente, Srs. Constit'.llntes, n§.o
sem dúvida, a nossa atenção.· Passatenho nenhuma dúvida. em a:fi=ar
rei a examiná-la.
que o impõsto de indústrias e profisA
primeira parte de·ssa sugestão sões e o im.pôsto territorial nu-al são
a-tribui aos municípios. como verifica- impostos n,ada produtivos e anti-ecomos, os impostos esta,duais de indús- n:=iocos. E fácil é demonstrar, minha
-tria e profissões e territorial rural.
tese.
Vamos vêr, exatamente, o que siO Sr. Luís Viana- Acho, pa;ra mim,
gnificam, nas finanças estaduais, o que será difici. a V. Ex. a demonstrar
impõsto de indústrias e profissões e o
que o impõsto de indtistrias e profisim-pêsto territorial rural.
sõzs seja um trtouto anti-econômico,
No triênio que vai de 4.0_ a 42, as
e que o de vendas ~ consignações seja
expressões percentuais dos impostos
eccmõmico. porque os im.postos são
estaduais. em todo o Brasil, foram as
quase ignais, podendo-se até ajuntar
:;egui."ltes: O i.mDõsto de vendas e conque se trata de t= só impõsto, na reasignações rendeu 59,9ô % do total arlidade.

em

de

-&!-·
O SR.
GOFREDO TELES
Vou chegar lá. O tr2.balho e o ca.:pita,l são duas fontes de riqueza. Qu.em

o nega? Certa.m.en•te, ni!lf,uem. Ora,
o impõsto de indústrias e prod'issões
grava o trabalho; o impõsto territorial
grava o capital. Portanto, êsses dois
impostos gravam fontes de riqueza,
antes mesmo da riqueza produzida .
.Trata-se de tri·butos que funcionam
no ·sent:'Clo de estancar as fonu:s de
riqueza, porque gravam fontes de riquBZa, antes de haverem produzido a
riqueza. Quando .iniciamos um •n'b<!.lho, não sabemos se êle dará qualquer
rer,da cu lucro. Da mesma. forma,
qu=dc compramos uma terra, igncrnmcs se ela vai produzir qualquer
riqueza. E, antes mesmo da verificação do lucro, antes mesmo da existência
de qualquer renda, já êsses
deis impostos castiga.rr. o trabalhadbr
e o dono da terra.
O Sr. Luis Viana - O imposto territorial também tem como finalidade obrigar o dono da ·terra a tornáIa produtiva, porque se ela não •) f-,
se não suporta o imposto, não s·e oompreende seu objetivo.
O SR. GOFREDO TELES - :ll:stes
dois impostos, sem dúvida alguma,
rép:to, func1onam no sentido de estancar as fontes de riqueza, porque
as gravam .antes da riqueza produzida. Desalentam a produção; ent.rava:m, cerceiam. dificultam; causam o arrefecimento das energias e
o abandono das atividades. Em con.seqüência, são também causas· do encarecimento do custo de vida..
O impôsto de indústrias e profissões, gravando o trabalho~ castiga
o trabalhador e premia o vagabundo.
O impôsto territorial rural, ·gravando a terra, cria o desãmor ·pela gleba, incentiva o abandono dos campos,
aconselha o êxodo para as cidades.
São pois impostos anti-sociais, contrários aos interêsses nacionais.
Aquêles que conhecem a vida agricola - e aqui há muitos qua a conhecem - bem sabem que a terra
não suporta gravames fiscais. Necessita, ao contrãrio; da ajuda, do
incentivo dos governos, e não pode ser
onerada por êles.

A civilização agrícola é sempre
uma civiliza9ão miserável, e
bem
conhecemos a vida angustiada
dü
agricultor. De que qualidades morais, paciência, p~rseverança e heroismo, não necessita. o lavrador, para ficar, obstinadamente, sôbre
a
sua terra e continuar dia após dia,
a cultivá-la!
A agricultura dá.-nos êsse espectáculo impressionante do id·ealismo sobrepujando a ambição
econômica.
PO!s no àia em que o. agricultor river ambição .econômica abandonará
a sua terra e"· deix--.rá de ser agricultor.
Quantas e quantas vêzes.
longe de ser fonte de riqueza, a terra é fonte de prejuízo. E o impôsto
territorial, cego, indiferente a lucros
O" prejuízos, grava essa fonte miserável!
Eis
porque tal impôsto sempre.
atraiu, em todos os povos do mundo,
e atrairá sempre para a cabeça dos.
que o cobram, a m:'l.Iclição insopitável
dos que são
obrigados a pagá-lo.
Basta vêr, Senhores constituintes.
basta estuda..r as esta tisticas das r e~
clamações e dos recursos apresentados aos órgãos comp~tentes, isto é,
às Secretarias de Fazenda e dos Tribunais de impostos e taxas, para se
verificar o que é o impôsto territorial e o impôsto de indústr'.a e profissões. Quero ler um trecho do Re;latório do Conselho Administrativodo Estado de São Paulo. referente ao·
exercício de 1944, e relativo a êsse as-·
sunto. O impôsto de Indústrias e
Profi~.sões e o territorial, "fundados·
em tabelas impr~c~sas, em critéri.os.
vagos ou em estimati-·as arbitrárias,
têm
suscitado a desconfiança
<'lo
cSontribuinte. Pode afirmar-se com
segurança, que a carga de trabalho-·
com que arcam as repartições julga'doras de recursos e reclamações, quer
na Secretaria da Fazenda. quer no'
Tribunal de Impostos e Taxas, tem.
sido motivada, ~m máxima. parte, ,,elos impostos de indústrias e profissões e ter!'itorial.
.
"Para comnrovacão dessa assertiva
basta ·.o registro -das reclamações e
recursos entrados: em lSH, respectivamente, na Diretoria da Receita.
e no Tribunal de Impostos e Taxas~
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apresentadas no citado exercício,
.S.663 diziam respeito ao impôsto de
illliústrias e profissões e 1. 009 ao
territorial, somando ambas as reclamações 9.672, ou sejam 78,88% do
total. Sôbre um total de l.S68 recursos, interpostos no mesmo exe:rcicio,
1.319 se r>efer= ao 1mpôs;o de indústrias e profi~sões e 109 ao territorial,
somando ambos 1.428, ou· sejam
72,56% sôbre o total".
·
As vêzes - isto tem sucedido em
São Paulo e, provavelmente, :x:orre
nos outros Estados - às vêzes, mais
vale não cobrar êsses impostos por.que o que produzem não é suficiente
para pagar as despesas que acarretam para sua cobrança, principalmente quando se trata de impostos
atrasa.dos .
o, Sr. JaZes Machado - Nessa ordem de i:déias, V. EX." acaba não
salvando, sequer, o impôsto de vendas e consignações.
O Sr. GOFREDO TELES - Vou
demonstrar a v. Ex.a.. que meu nobre.
.colega · não tem razão.
O Sr. Tavares d'A71ULral - O q':le
V. Ex." está expondo com referência
aos dois impostos não
prova em
absoluto, que sejam anti-econônl<cos; pode provar, quando muito, que
sã.o mal cobrados. -

Eis a
O Sr. Aureliano Leite
questão.
O SR. GOFREDO TELES- ·Então, êles são mal arrecadados no mun_
-do inteiro, porque êsses números exprimem, mais ou menos, a situação
1Illivesal.
O Sr. José BonMácio - As recla. mações citadas por V. Ex." refeTem-se ao po!'ooesso de lança.mento do
impõsto, mas não são, propriamente,
contra ·o impôsto.
O

sR.

GOFREDO TELES .-

En-

-tão, responda-me meu ilustre colega:
Por que o mesmo não sucede com o
impõsto de vendas e consignações?
Seja como fÔr, S...--s. Representantes.
tais impostos, entre nós, sempre fo:ram os piores impostos. Serão ê.:;ses

os que vamos transferir aos Municípios? HOU\:e um tempo em aue os
Municípios tiveram o impôsto ele in:dústrias e profissões, integraltnente.
A experiência fracassou. Já nàc .J
querem mais. Serão êsses - repito
~ os impostos que vamos dar de
presente aos Municípios? Belc presente de grego, Srs. Representantes!
O Município quando pede-um aumento de rendas não está t>.Íe:ndi~an
'Cl.o, mesmo porque não aceita migalha. Exige, que lhe seja entregue o
que lhe é devido, em virtude de sua
importância na vida nacional. O
Município não quer os mans impostos; quer - isto, sim - participar
do- melhor impôsto.
Qual é o melhor impôsto?
.
Quero ler, a· respeite,-palavras expressivas do Dr. Horácio Lafer:
"A grande fôrça da receita dos
Estados reside no ln.tpôsto de
vendas e consignações, que atinge a quase 60% do total a:>s impostos arrecadados. Na rea.liàade
é êle que, com o seu .crescimento
-automático e instantânt>.• em
funçã.o- -do progresso- ·- ec•JLÔmiM-do pa.is, garante aos Estados a
possibilida<!e · d'e fazer ~'ace ao
vertiginoso aumento das despesas públicas". . . "pelos indices
apura<!os se verifica que cada
vez mais se acentua c. seu predomínio sôbre os demai~ tributos". . . "Os Estados,
portanto,
com o impõsto de vendas e consignações
pode-se collcluir
com -segurança - foram aquinhoados com . um sistema financeiro que se apresenta re\.'estido
dos melhores requisitos de ordem
técnica, tanto mais qu:: conta
êle com outra fôrça ponderável :.......·
o Impõsto de Transmissão de Prcprieda;de" ... "ll:sses dois tributos.
só êles atingem a reS}l.;.itávei
percentagem de 71,23% do tntal
da receita de impostos dos Estados".
Posso mesmo Pf?.er aos Srs. Represent!I.Iltes que considero, em face .dos
números, das estatísticas e da própria
realidade nacional, que o impôsto de

-5õvendas e consignações é o nosso im:pôsto -ótimo.
O Sr. Alde Sampaio - V. Excia.
não deve dizer que é o nosso impôsto
ótimo; é o melhor para os Tesouros
Ef·taduais. Porque para a economia
brasileira o considero um dos piores
impostos do Brasil.
O SR. GOFREDO TELES
O
bom . sistema fiscal é, evidentemente, aquele em que a importância
dos impostos n§.o seja ...
O SR. PRESIDEJ."'TTE -Lembro ao
nobre· orador estar terminado o tempo.
Informo ainda que se acha inscrito
<1 Sr. Representante Lopes F-erraz,
o qual desiste da palavra em favor
de V. Excia. V. Excia., portanto,
poderá falar até às 18 horas.
O SR. GOFREDO TELES- AgraQeço a VV. Excias.
·
Dizia aos Srs. Representantes que o
bom sistema fiscal é, evidentemente,
aquele em que a importância dos impostos não seja, em primeiro lugar,
superior à possibilidade de pagar do
contribuinte, e, em segundo lugar, não
seja muito inferior a essa mesma capacidade, pois, no primeiro caso os
ddadãos sofre:riam extorsão; no segundo, o Estado seria prejudicado.
Ora, todos os pagamentos que vão
sendo rea!m2nte efetuados pelos cidad&os durante a sua vida constituem
os melhores índices de sua possibilidàde de pagar.
Logo, o impôsto mais conveniente é
o impõsto sôbre os pagamentos, isto
é, o impêsto sôbre a d<lspeza•. Quem
fôr mais rico, na. genernlidade absoluta
dos casos, terá mais gastos; fará mais
pagamentos. e sua despeza será mais
m: menos proporcional à sua riqueza.
Em conseqüência no regime em que
o impõsto grava a despeza, quem fôr
mais rico pagará mais im:pôsto.
Todos os impostos mercantis. isto é,
o impôsto de vendas e consignações,
o de transmissão. o de. consumo. o de
exportação, são exatamente os impostes sôbre a despeza.
O impôsto de vendas e consignações,
portanto, é um dêsses magníficos impostos pelos quais a justiça fiscal se
verifica e se faz de um modo. por
assim dizer, automático. J:: o impõsto

-notem bem Srs. Representantes que não grava a fonte de riqueza; ao
contrário, grava a riqueza já produzida, longe da sua fonte.
O Sr. JaZes lViach.ado - N€m sempre ..
O SR .. GOFREDO TELES - Grava
a riqueza na hora exata em
que eia se manifesta, isto e, no momento em que é empregada com os
cbjetivos para os quais foi· criada ...
O Sr. JaZes IVracluLdo - Os avarentos ficariam de parabens ...
O SR. GOFREDO TELES - Tributo
indireto, portanto maleãvel.
CUJO p:.·oduto reflete o estado econômico das populações, êste impôsto
acompanha, com precisão matemática,
a~ oscilações da prosperidade nacional.
Os impostos diretos, como o de indústrias e profissões e o territorial,
rural, estáveis, rígidos, digamos ditatoriais,. não têm essa faculdade de
adaptação às contingências históricas.
O Sr. Jaci Figueiredo - V. Excia.
quer acabar com êsses impostos.
O SR. GOFREDO TELES O
impôsto direto
é impopular. Por
que é impopular? É sempre impopular,
porque irrita o cont-ribuinte chamado
a pagá-lo; porque coloca o contribuint:! em relação pessoal com o fisco.
O impõsto indireto, pelo contrá..""io,
é mnito menos ostensivo; o contribuinte o paga sem sentir, sem se lembrar,
mesmo, de que está prestando contas
ao fisco.
O Sr. Jaci Figueiredo - Creio que
não é irritante a arrecadação <!n impõsto; o que,. sobretudo, irrita o contribuinte é ver a má aplicação dos
impostos que paga. (Apoiados.)
O SR. GOFREDO. TELES
Concordo, em parte, com V. Ex.". .A
má aplicação dos impostos constitni
crtme e, como todo crime, irrita os
, cidadãos; mas a arrecadação do imposto injusto também irrita o contlibninte.
Aliás, é esta · a opinião de grandes
financistas modernos. Citemos, por
exemplo, Edgar Allix e ]...:Iarcel Lecerdé, na sua grandiosa obra "0 imposto de Renda", onde dizem:

=
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conciência bem nítida, e igÍJ.ora.
quase sempre, qual é o montante
exato .do tributo, porque êste se
acha, ou incluido no preço de
compra de um próduto, ou mais
ou menos confundido nas dobras
de uma operação. De mais a mais,
êle é arrecadado no momento, na
ocasião de um pag~ento; quer
dizer, quando· o contribuinte já
tem a bolsa aberta, se4J.do-lhe menos desagradável tir::u- dela um
ligeiro suplemento para o fisco do
que abri-la especialmente
para
· dar alguma coisa ao arrecadador".
E os efeitos psicológicos da arrecadação de impostos são de importância capital, refletindo-se de modo
claro e insofismá.vel na receita, como
perfeitamente elucidaram grandes autores, emi.'1entes financistas modernos,
entre os quais posso -citar, neste momento, Benevenuto Griziotti, em sua
obra. Principias de Ecouotnia. Politica.
e Ciência das Finanças.
Aliás, vários são os exemplos históricos que poderia citar, mas me
dispenso de fazê-lo; para não cansar
'os Srs. Representantes. ·
.
Finalmente, direi que os impostos
indiretos, como o de vendas e consignações, são pagos por todos, sem ·excepção alguma, e êste é um aspecto
simpático dêsse imposto, porque não
admite isenções, privilégios, favores;
· é um imposto não lançado, não é nominal, digamos, é
imr>osto anônimo e impessoal.
O Sr. Daniel Faraco - A grande
vantagem da tributação direta é que
não pode ser transferida.

por outra rn:so que se chama de "encargo''.

O SR. GOFREDO TELES
Agradeço •:l aparte de v. Ex.a, com O•
qual concordo parcialmente. De um.
modo absóluto, todo imposto, de fato,
encarece o custo da vida; IP.as o qu~
desejo salientar é que, dentro da relatividade das coisas, uns impostos encarecem a vida mais do que outros:
uns são fáceis de pagar, outros sãO,
pagos com suor e lágrimas.
Aliás, os impostos indiretos apresentam tantas vantagens sõbre os demais.· que é exa~nte deles que vãose socor!·e:- os grandes-estadistas em.
momento de crise nacionaL
O Sr. Luiz Viana - Só ·em momento de crise ... V. Ex." não pode con. ftmdir tributação normal com tributação de crise.
O· SR. GOFREDO TELES - Há..
uma -fl:a.s.e célebre de Thiers, que é a.
seguinte: -"PãiSes pobres, ~paises -es- -~
cravos - impostos diretos; países livres, países ricos - impostos indire-·
tos".

Já verificámos que, no Brásil, o impõsto indireto de vendas e consignações rende· mais, pa-::a os Estados,. do'que todos <JS outros impostos somados.

O Sr. JaZes Machado Por isso~
encarece a vida.
O SR. GOFREDO TELES - E omais curioso é que a receita proveniente dêsse impesto tende sempre a.'
aumentar, devido a seu grande poder
de progressão.
O Sr. Dolor de Andrade - Qual a.
explicação que V. Ex.a dá ao fato de.
sendo o impôsto de rendia. um dos :mais
O SR. GOFREDO TEI·F.S A
antigos do mundo, ter desaparecido e
tese que defendo muito ao contrãrio
ressurgido mais tarde, em época rede aumentar a tributação e ser contra o povo, favorece a economia popu- cente?
lar, não concorrendo para o encareO SR. GOFREDO TEI.F.S - O imcimento do custo da tida. Os impos- · põsto de renda é, em tese, impôst~
tos diretos, pe!o contrário, désalentam
aceitável, porque grava a riqueza proa produção e dificultam a existênduzida. A dificuldade relativa ao 1m.:.
cia.
pôsto de renda, refere·-se ao sistema.
ao método, à técnica de sua arrecadaO Sr. Nestor Duarte- Todo imposto encarece o custo da vida, e não é
ção.
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O Sr. DoZOr de Andrade - Por que
. ·desapareceu durante longo período de
-tempo e ressurgiu ?
O SR. GOFREDO TELES - Por
diversas circunstâncias históricas. Se
ressurgiu, é porque se trata de um
impôsto aceitável.
Os impostos que gravam as fontes
de riqueza não são impostos aceitáveis, porque funcionam no sentido de
estancar essas fontes.
Se dé:rmos o val01: de lllll ao impôsto de venda e consignações arrecada·do em 1939, encontraremos os seguin-tes indices, em 1940, 1941 e 1942:
Amazonas - 103, 142 e 182.
Rio Grande do ·Norte - 117, 199 e
:250.

Bahia. - 129, 166 e 192.
Minas Gerais - 122, 142 e 172.
Goiás - 133, 171 e 255.
São PaUlo - 1(}7, 130 e 150.
Santa Catarina - 103, 127 e• 168.
Rio Grande do Sul - 121, 131 e
176.

Para somente citar alguns dos Estados bras.ileiros.
Devo ainda dizer aos Srs. Represéntantes que, no triênio 1943-1945 a
receita prodUZida por tal impôsto ~u
mentou em São PaUlo de 40,38%, embora não tenha o mesmo sido majorado.
O Sr. Aureliano Leite - E a vida
em São PaUlo aumentou de 200%.
O SR. GOFREDO TELES - Sabe
V. Ex ..., Dr. Auerilano Leite, que êsse

aumento de 200% nada tem a vêr com
o impõsto de vendas é consignações.
Enquanto a receita relati~a ao impôsto de vendas e consignações aumentava de 40,38%, a receita relativa ao
impôsto de indústrias e profissões aumentou de 6,26%, e a relativa ao impôsto territorial, de 1!1,66%.
O Sr. Rui Santos - Sabe V. Ex."
por que o impôsto de vendas e consignações dá arrecadação tão alta ? O
produtor de açúcar ou de café, ao passar sua mercadoria ao àtacadista; paga impôsto de vendas e consignações;

5'!-

o atacadista, ao passá-Ia ao - vamos
dizer - sub-a·tacadista, paga igualmente imlX>sto de vendas e consignações; o sub-atacadista passa-a ao :retalhista, que ainda paga impõsto de
vendas e consignações. E o povo, como
consumidor, vai comprar lá em baixo
por preço altissimo.
O

SR.

GOFREDO

l.'l!:LES

Agradeço imensamente o aprurte do
nobre R~resentant.e, apar~ que eu
~ra.va, e, di.go mais, !J.W: eu desejava.
·No Brasil o aumento no custo das
vendas e consignações, em virtude
dêsse mesmo impô:."'to, d•mois de tõdas as transações, não passa de
4,5 %. Qus.tro e mei~ po;: cento é
menos do qu-e a comissão cbtida per
qualquer come1'1Ciante. Se êste cobra.
20 %, porque o Estrudo não pode cobrar 4,5 %? ·
O Sr. Rui Santos im:põsto é de 12,5 % .

Na Bahia o

O
SR. GOFREDO TEI:.ES
V.
está enganrudo. o impõsto.
em São Paulo, é, atu~ti.roente, de
1,4 %.
O
número de r.:-ansações,
tendo por obj·etivo a me-;;n,.,. mercadoria, é, em média, de b ou. 4..
O Sr. Alde Sampa.to - E' pouco;
no B:rasil a média de 5 o/., é inicial.

E.,....

O

CR.

GOFR.!EIDO

l"F.!LES

p impõstv grava, na primeira transação, um prêço ma.ls bs.1xo. Na segunda. um pouco superior; na texceira, superior ainda; no final de
contas, o impõsto de vend:ts e consignações, em tôdas as trar.saçõ~.
nã.o ch~a a ser de 5 %, talvez n~:n
4,5 %. E' simples questão de cál-·
culo.
O Sr. Lino Machado - Con1c explica V. Ex.a o aumento dêsse i:rnpôsto, senão COnl. o aumento do custo
da Vi-da?
O Sr. Alde Sampaio -

V. Ex.." se

baseia no preço final do produto.
qua.ndo de'Via. ve.r o :im~õstc. relativamente à primcixa oneração de
venda. Se v. Ex.a exa"ll:na::: pur
~ êsse processo vecl. que o 1m<pôstc nã.o
grava sc>mente 4 %.
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A pe:roentagem que V. Ex."' está
danodo não é verdadeira.

o·

SR.

GOFRiEIDO

TELES

V. Ex." pwece não ter ouvido a :res-

posta IJ{lr mim dsida ao nuore colega.
Se somarmos todos os impost-os de
venda e com.-ign.ações que inci.':l.em sõbre um mesmo produtc., ao passar
de mão em mão, não chegaremos a
4,5 %.
O Sr. Alde Sampaio Os produtos, no Brnsil, s:llem da fonte de
produção e chegam aos centros de
consumo quase pclo dun·t_, do p~êçõ.
O primeiro impôsto que pagJ. é de
2 %.
O

&~.

GOFBJEiDO

TELES

Não: 1,4 %.
O Sr. Alde Sampaio S&ja de
1,4 %. Na pa...-te finaJ, ·Já está mul-

tiplic!!ido poc mais vêzes relati"\·am-ente ao que tinha oo -deixar a. fábrica. Quer diz-er: o próprio jmpôruJ
final, no valor total da merea:doria,
já represerr~a quase 4 % do valo.r
inicial.
O

SR.

GOFR<EIDO

'I'ELE'>

Sinto dizer a V. Ex." que absolutamente não posso C•)ncorda•. A questão é de matemática.
O Sr. AureZia.no Leite - v. Ex.a a
considera a perc·e!Ilta;gem sô'Ore o últi:mo valor da mer-cadoria ou sôbre o
da pr..m-eira venda?
·
O

SR.

GOFRU!IDO

TEL"ES

Re.firo-m-e a 1,4 % sôbre a primeira
venda, sôbre a segu.."l!da, s&bre a terceira e assim por étia.nte; e, somando
todos esses imopostos, não chegaremos a 5 %.
O Sr. Aureliano Leite - Se Vossa
EJocelência basda seus ::álculcs sõbre
o prêÇ-o final, essa percentagem flc.a
aumentada.
·
0
SR. GO.F&EIDO TEW!JS
Aliás, Senhores Repre:;entantes, a
arreca-dação do imp(i:sro ci.e venda e
consignações é ba.:ratissll!t!3. · custa ao
Est31do ap-enas 2,5 % do que este
impõsto produz, enqua~to que o impôsto territorial custa, pa..-a. o Esta'lio
31,25 %.
E o impôsto de vendas e consigDações ainda tem a clara vantagem de

quase não provocar reclamações e recursos.
E' dêsse magnifico impõsto, - estou
certo, - que os Municipios precisam
participar. Mas como fazê-lo, se é evidente que, ao se passar uma parte do
tributo para os Municípios, será necessário não privar o Estado dêsse mesmo
esteio de sua economia?.
Argumentemos objetivamente. Tomemos o caso de São Paulo. O impôsto
de vendas e consignaçâes é de 1, 4%
. naquêle Estado e renderá, êste ano.
um bilhão e cem .nilhões de cruzeiros.
Digamos que a
IJ{lrcentagem de
1, 4% seja, em lei estadual, arrecadada para 2%. Insignificante é êste aumento pois aquilo que custa Cr$ 100,0()(cem cruzeiros) ·p-assará- a- custar Cr$
lOO,ôO (cem cruzeiros e sessenta centavos.
o impôsto de vendas e consignações
a 2% renderá, em breve, um bilhão e
seiscentos milhões de cruzeiros, no Estado de São Paulo. Entretanto ao Município "1/4 dêsse impôsto, isto é, 400'
milhões de cruzeiros. O Estado em na-.
ela seprejudica,. visto como recebia um
bilhão e cem mil..'lões -de cruzeiros -e
passará a receber ·um oilhão e duzen~
tos milhões, enquanto que os Municipios recebe~o 400 milhões de cruzeiros, naquela unidade da federação.
O Sr. Osvaldo Lima - Como distribui V. Ex". esta importância entre
Municípios?
O SR. GOFREDO TELES- Aresposta à pergunta de V. Ex"'. se encontra .no final de meu discurso, quando
apresentarei, sôbre o assunto, uma sugestão para um dispositivo constitucional.
Notem bem os Srs. Constituintes: os
Municípios P.aulistas. cujft. receitá fiscal, em 1944, foi de 99 milhões 422 mil
cruzeiros, passarão a arrecadar, em
relação sõmente ao imposto de vendas e consignações, 400 milhões de cruzeiros, isto é, quatro vezes mais do
que arrecadavam.
Estou conve=ido de que esta é a solução definitiva do problema financeiro dos Municfpios. A .proposta que
lhes transfere 0 impôsto de indústria
,, e profissões e o impõsto te...-ritoria.l ruraJ dá aos Municípios de todo o Br~
450 milhões de cruzeiros; pretenciosa-

-59-

SÚgestão, os Municípios de uma só uni. dade da federação, passarão a rece'ber quase a mesma importância, sem
nenhum prejuízo para os Estados.
Faz-se mistér notar_ ainda que, segundo .a proposta que transfere o imnôsto de indústria e profissões e o territorial para os Municípios, estes receberão apenas tais tributos, integralmente, daqui a cinco anos. Conforme a
miilha sugestão os municípios terão,
imediatamente, quadruplicada a sua
receita.
o Sr. Dolor de Andrade- Poãiamos
dar-lhes êsses impostos e mais 30 ou
50% do de vendas e consignações se
oportuno.
O SR. GOPREDO TELES - Agradeço o aparte de Y. Ex"., que, de certa.
forma, vem em .apóio à minha te<:e.
Torna-se desnecessária, depois do que
acabo de dizer a segunda parte da sugestão do meu nobre colega, Sr. Horácio Lafer, sugestão que serviu de base
pa1'a êste estudo.
Essa· segu.'1ãa parte faz reverter em
proveito dos -Municípios uma porcentagem sõbre tudo o aumento da arrecadação da União.
Devo dizer aos Senhores Constituint-es que -esta :reversão também representa uma mig.a.Jha. De 1930 a
1944 a média do aumento anual de
arrecadação da União· foi de 800 milhões de cruzeiros. Se distribuirmos
entre os municlpios brasileiros 20 ou
30 por cento dessa impe>rtância, o aumento da receita municipal será infimo. Se distribuirmos entre os municípios a percenta~;em :::strcmõmica.
de 50 por cento, mesmo assim, êles
só receberão cêrca de 400 mi1.'lões de
cruzeiros anuais.
Se distribuirmos
essa importância entre os 1. 700 municípios brasileiros, não representa
coisa nenhuma, enquanto que, de
acõr.do com a minha sugestão, só os
os municípios de São Paulo - cruer
dizer os municípios de uma só unidade da Federação - receberão essa
mesma importância.
'A União perderia 400 milhões de
cruzell"os, e os municípios {:ontinua:riam em j~jum.
Em res=o, a solução do problema
financeiro dos mumcipios n~o está

no impôsto de indústrias e profissões, nem ·no impõsto territorial rural, nem na participação dos municípios no aumento da arrecadação Ja
União.
A solução dêste problema
resirle no seguinte: passar para os
municípios um quarto do im;>õsto de
ver.das e consignações ..
A Carta Constitucional de 1937,
rioseu art. 23, § 2. 0 , estabelece:
"0 impôsto de indústrias e profissões será lançado pelo Estado
e arrecadado por êle e pelos muni.cfpios em partes iguais."
A nova Constituição Brasileira poderia estabelecer. para solucionar o
problema financeiro dos municipios,
urr. dispositivo que estabelecesse: "O
im-oõsto de vendas e ccns!gr..ações
seri3. arreca·dado pelo Estll!dc e pelos
municípios, ca.bendo a ést.es um quarto do referido tributo, devendo a distribuição desta parte. entre os munieipios, ·ser-regulada em lei estadual."

O SR. PRESIDENTE .,.-- <interranio orador> .eml::·ro ao nobre

pmdo

Deputado que faltam apenas cinco
minutos para. terminar o tempo.
O SR. GOFREDO TELES - Agradeço a gentileza de V. Ex." Para.
compensar êste corte em sua renda,
cada Esta·do fixará o im~o~to de vendas e consigna.ções, e.."!l quanto julgar
necessârio.
O Sr. Jaci Figueiredo -

v.

Permita-

Ex. a um aparte. (Assentimento do orador) V. Ex." não a-cha ';lu e
a. a-tribuição C.êsse impô:;to de vendas
e consignações vai criar para os municípios uma düicu1da.de grande na
montagem e na aparelhagem fiscal ?

me

O SR. GOFREDO TELES O
Estado o a.rrec3Jdará, come faz. presentemente, com o impõsto de indústrias e profissões.
A última sugestão que desejo fazer é a seguinte: já que os municípios não precisam, para solucionar
o seu problema financeiro, do impôsto de indústria e profissões e do
impôsto territorial rurllll, já que êstes dois impostos são anti-econômicos e funcionam contra os interêsses
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dispostos a passar para os municipios êstes dois impostos, sugiro que
êles sejam abolidos progressivamente,
20% todos os anos, de mo:io que, daqui há cinco a.L.os, terer.o.os riscado
da vida nacional, ~ses dois fla;gelos
das finanças brasileiras. _
Senhores Constituintes, pron=ciei
êste discurso com a atenção voltada
para os superiores interêsses nacionais. Eu sinto, eu sei que a prosperidade nacional dep-ende do forta.lecimento dos municfpios. Eis porque,
nesta matéria, meu lema. será sempre: Política munie:ipalista pelo bem
do Brasil.
palmas.)

CMv.ito bem, muito õem,

O SR. PRESIDENTE Finda a
hora da sessão designo para a de
amanhã a seguinte
ORDEM J!O DIA
Continua~.:..c

da discussão uruca do
requerimento n. 0 · 16, de 1946, solicitando seja o Ministro da Agricultura informado do grande 3.nseio da
nossa população rural de colaborar
com o Poder Executivo na obra de
revivificação dos nossos sertões contando com a -garantia da mecaniza, ção da lavoura e de outros beneficios.
Discussão únka do requer'...mento
n. 0 48, de 1946, solicit:lndo informações ao Poder Executivo sôbre a aplicação do art. 19 do Decreto-lei, que
instituiu o Fundo Nacioil:l.l de Proteção à Infância e bem assim sôbre
os tl.ü,po::;itivos da Constituição de
1934, refereiJtes :>..o ass=to.
Discussão uruca do requer.mento
n.0 36, de 1946, solicitando ao Poder
Executivo infor;r.ações sõbre declarações de lucros para efeito do pagamento do impõsto sõbre a renda, feitas por sociedades anônimas nacionais e estrangeiras, que exploram vários serviços no território nacional.
Discussão única do requerimento
n.O 22, àe 1946, solicitando - informações ao Poder ~ecutivo, por intermédio do Mlnistério da Justiça e Ne-

gócios Interlcres, sõbi:e pagamento de
gratmcações a Juizes Eleitorais,· nos
Estados, e aos preparadores das eleições de 2 de dezembro último:
Discussão do reque~ento n. 0 40,
de 1946, pedilido se COJ:?.Signe· em ata
voto de regozijo pela. chegada do primeiro trem, conduzindo minérios, a
Volta Redonda.
Discussão única do r.equeriment') número 30, de- 1946, solicitando ao Poder
Executivo informações sôbre o and:lm-ento das realizações empreendi<!as
em Alagoas pela Companhi:l Hiãr:>elétrica do São Francisco, <LU'torizada
a organizar-se pel~ Decreto-lei nú.,.
mero 8.031, de 1945.
Di.s<:ussão única do requerimento nú_
mero 44, de 1946, solicitando sejam
. enca.minha das ao Poder Executivo sugestões sôbre medidas a serem to1Il2das para debelação da crise econó:m1ca.
Discusão única do requerimento numero 51:--de---1946-,- requerendo uma
providência do Poder Executivo excluindo do contrõle do Irist1tuto do
Alcool e do Açúcar os a-çúcares de tiDO
ba·ixo, e concedend-o liberdade de prcdução a·os pequenos engenhos.
Discusão única do requer.mento número 11, de 1946, solicitando medida
do Poder Executivo sus-pendendo 2. vigência das alíneas "d" e "e", do artigo 8. 0 d<J DeCreto-Jei n_O 6. 739, d€ 15
de julho de 1944, e de proteção aos inquilinos nos casos de venda de imóveis.
Discusão única do requerimento n-úmero 60, de 1946, requerendo aue o
Poder Executivo i-nforme se fora-m tomadas pela COmissão de Marinha Merc:mte medidas proibitivas d."l. major::çã.o
de fretes de gêneros slimenticios.
Discusão única do requerim<!nto no.mero 21, de 1946, requerendo que a
Mesa da Assembléia oficie 9.0 Prefeito
do Distrito Federal, solicitando mas
providências junto à administração da
Companhia Light and Power, 3o fim
de que sejam tomadas várias ·medidas.
que beneficiem o serviço de transpo.!t~ .·
de passageiros de bondes.
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Discussão única do requerimento número 63, de 1946, requerendo seja. sugerido, pelit Mesa da Assembléü:. ao
Poder Executivo, o estudo e construção
de duas ponres sôbre o rio São Fran-cisco; uma l.igalndo Juàzerro, no Estado
da Bahia, á Petrolina, em Pernambuco; e outra; neste último Estado, em
Jatinã.
Discussão única do requerimento número 46. de 1946, solicitando medidás
do Poder Executivo ·tendentes a mobilizar todos os recursos e meios de ~rans
portes ilisponiveis nos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Par.a.nâ, para da;r vasão ao escoamen·to da
safra do milho; e concessão de pnuridade para o transporte de cereais d l.S
.zonas produtoras aos centros C01lSUmidores.
Deixam de comparecer 51 Senhor·es Represen·tantes:
Partido Social Democrático

Amazonas:
-cosme Ferreira.
Cearâ:
Frota Gentil.
Almeida Monte.
Raul Barbosa.
Paraíba:
Samuel Duarte.
Pen:ambuco:
Jarbas Manuihão.
Alagõas:
Farias Júnior.
Sergipe:
Leite Neto.
Bahia:
Aloisio de . Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão .
.Altamirando Requião.
Eunâp1o de Queiroz.
Luis Barreto.

E. Santo:
Henrique de Novais:
M. Gerais:
Juscelino Kubitschek.
Rodrigues Seabra.
Pedro Dutra.
Bias Fortes.
José Alkmjm.
Lair Tostes.
São Paulo:
Martins Filho.
João Abdala.
Sampaio Vidal.
Alves Palma.
Honório Monteiro.
M. Grosso:
Martiniano Araújo.
Paranâ:
Roberto Glasser.
Munhoz de Melo.
S. Catarina:

Altamiro Guimarães.
Roberto Grossembacher.
Bittencourt Azambuja.
União Democrática Nacioruil.

Piauí:
Adelmar Rocha.
Ceará:
Paulo Sarasate.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Alencar Araripe.
Sergipe:
Leandro Maciel:
Heribaldo Vieira.
Bahia:
Clemente Mariani.
R. Janeiro:

Romão Júnior.

.

.
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Lopes Cançado.
São Paulo:

Romeu Lourenção.
Partido Trabalhista Brasileiro

Distrito Federal.
Antônio Silva.

São Paulo:

M. Gerais:

Mário Brant.
. Felipe Balbí.
São Paulo:

Altino Arantes.
Partido Republiéano Progressista.
São Paulo:

Campos Vergal.

Hugo Borghi.

Pedroso Júnior.
Partido Republicano .

Sergipe:

Amando Fontes.

O SR. PRESlDENT.E -

Está. le-

vantada a sessão.
<Levanta-se a sessão às _18 ho-

ras.>

41.a.

Ses~ão,

em 5 de Abril de 1946

PTe3idéncia àos Senhores Melo Viana, Presidente e Otávio Mangabeira, 1.0
Vice-PTesidente ..
.As 14 horas comparecem os Senhores

E. Santo:

Partido Socia.l Democrático

Eurico Sales.

Acre:
Castelo Branco.
Hugo Carneiro.
Pará.:
Nelson Parijós.
Maranhão:
Crepori Fianco.
Odilon Soares.
Ceará:
Osvaldo Studart.
Rio G. do Norte:
Georgino Avelino.
Valfredo Gurgel.
Mata Neto.
Paraiba:
Jandui Carneiro.
Pernambuco:
Novais Filho.
Agamemnon Magalhães.
Geremo Pontes.
Oscar Carneiro.
Costa POrto.
Alagoas:

Teixeira de Vasconcelos.
Medeiros Neto.
Bahia:
Pinto Aleixo.
Vieira de Melo.
.Fróes da Mota.

Distrito Federal:
José Romero.
Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Carlos Pinto.
Bastos Tavares.
Acúrcio Torres.
Minas Gerais:
Levindo Coelho.
Melo Viana.
Benedito Valadares.
Wellington Brandão.
Joaquim Libânio.
Augusto Viegas.
Gustavo ~apanema.
Alfredo Sá..
São Paulo:
Gofredo Teles.
Antônio Feliciano.
César Costa.
Alves Palma.
Goiás:
Pedro Ludovico.
Dário cardoso.
Diogenes Magalhães.
Paraná:
Fernando Flores.
Lauro Lopes.
João Aguiar.
Aramis Athaide •
Gomi Júnior.

-CKSanta Catarina.:

Nereu Ramos.
Otacfiio Costa.
Orlando Brasil.
Hans Jordan. ·
Rio G. do Sul:

Adroaldo Mesquita.
Damaso Rocha.
Antero Leivas.
Manoel Duarte.
Sousa Costa.
Glicério Alves.
Nico:tau Vergueiro.
Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Heropbilo Azambuja..
Uràão Democrática Nacional

.Al:naZonas:
Severla.no Nun-es.

Pará.:
· Agostln.ho Monteiro.
.

Piaui:

E.sma.ragdo de Freitas.
José Candido.
Antônio Corrêa.
Coelho Rodrigues.
Ceará:
Plinio Pompeu.
Edgar Arruda.

Rio G. do Norte·
Ferreira de Sousa.
José Augusto.
Aluisio Alves.

Pa.raipa:

Vergniaud Wanderley.
Plinio Lemos.
Fernambuco:
Alde Sampaio.

Bahia:

Manuel Novais.
.Dantas Jünlor.
Allomar Baleeiro •
.Alberico P:raga.

Espirlto Santo:
Luis Cláudio.
'Distrito Federal:
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.
Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
Magalhães Pinto.
L1curgo Leite.
São PaUlo:

Mâ.rto Masagll.o.
Plinio Barreto.
Toledo Plza.
Aureliano Leite.
Goiás:
Domingos Velasco.
J ales Machado.

Mato Grosso:
VespasianG--Ma~.

João Vilasboal5. ··- -Agrlcola de Barros.

Rio G. do Sul:
Flores da Cunha.
Osorio TuiutL

Partido Trabalhista Brasileiro
Amazonas:

Leopoldo Neves.
Distrito Federal:
RUi Almeir:a.
Benjamin Fa.rah.
Segadas Viana.
.Baeta NeveJ~.
Minas Gerais:

EzeqUiel Mendes.
São Paulo:

"

Guaraci Silveira.
Berta Condé.
Eusébio Rocna .

ruo

G. do SUl:

Artur Fischer.

-- 65 ..,..,.
Partido Com.v.nísta do Brasil
P~mbuco:

Gregório Bezernt..

"O impõsto de vendas e consignações a 2% renderá, em breve,
um milhão e seiscentos milhões de
cruzeiros, no Estado de São Paulo. Entretanto, ao município, um
quarto dêsse impõsto ... "
Em verdade, porém, o que disse foi
o seguinte:
·•. . . Estado de São Paulo. Entreguemos ao município um quarto
dêsse impôsto".
Mais adiante está registrado:
"A proposta que lhes transfe~e
o l!Ilpõsto de indústria e profissões e o impôsto territorial rural.
dá aos municípios de todo o Brastl Cr$ 450.000.()00,00; pretensiosa
sugestão,. etc."
Foi isto, porem, o que eu disera:

Bahia:
Carlos Marighela.

Distrito Federal:
Carlos Prestes.
João AmaZonas.
Batista Neto.
Rio de Janeiro:
Alcides Sabença..
São Paulo:
Osvaldo Pacheco.
Jorge Amado.
Partido Republicano

Maranhão:
Lino Machado.
Minas Gerais:

Daniel Carvalho.
Artur Bernardes.
Partido Democrata Cristão

Pernambuco:

Partido Republicano Progressista

Rio G. do :ç;rarte:
café Filho.
Partido Libertador

Rio G. do Sul:

Raul Pila.
PRESIDENTE: -

Achan-

do-se presentes 120 Senhores Representantes, declaro aberta a sessão.
Passa-se à leitura da ata da sessão
anterior.
O SR.
cretário)
O SR.
cussão a

LAURO LOPES (2.o Se- Procede a leitura da ata.
PRESIDENTE: -.Em dis-

ata.

". . . dá aos municípios de todo
Brasil Cr$ 450.0Cl0.000,00, de acõrdo com a minha despretensiosa.
sugestão, os munlcipios de uma. só
unidade da Federação .. etc ...
E' a retificação que desejava
<Muito bémJ

Arruda Câmara.

O SR~

rio da Asembléia" vem publicado o
meu discurso de ontem, lendo-se a.
certa altura:

·

O SR. GOFR.EDO TELES <Sóbre a ata> - Sr. Presidente: no Dfá-

fazer.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.,.
será atend!do.
O SR. PRESIDENTE:
Nt!.o
havendo ma1s quem queira usar da
palavra, sôbre e. ata, encerro a sua
dLo::cussão e a submeto a votos (Pausa>
Está aprovada.
Passa-se á leitura do El..-pedlente.
O SR. LAURO MONTENEGRO <8.0
Secretãrto, servindo como 1.0 ) procede
á leitura do seguinte

EXPEDIENTE
Oficio do TnÕ'ILnaZ Superior Eleitoral:

Senhor Presidente -

Ter..ho a. hon-

ra de acusar o recebimento· do oficio
n.o 186, de 3 dêste tnê!i, no qua..l Vossa Ex... comUDlca a êste Tribunal s~,.
pertor Eleitoral, em vista do dlspôsto
no art. 5.0 do Regimento Interno dll!l-
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Assembléia, que se acha vaga uma

• das cadeiras de Senador pelo Estado de
São Paulo, para a qual foi eleito o
Senhor Getúlio Dornele.s Vargas, diplomado também para ocupante de
uma das cadeiras pelo Rio Grande
dó Sul, em vista daqut'!le cidadão não
ter optado, em tempo hábil, por uma
dessas cadeiras.
A comunicação de Vossa Excelência foi, hoje, transmitida ao Senhor
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São PaUlo, para os
de\l'idos fins.
Na oportunidade aprese..."lto a Vossa
Excelência os meus protestos de alta
estima e distinta
consideração.
.
_Em, 4 de abril de 1946. - VaZãemar
Falcão, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral - Inteirada.

Convite:
Dos Prevf.d.encia.noo do Distrito Feu:ina coJ:llferêncla sôbre os
problemas de prev1Jdênc1a social.
Inteir21da.

deral, para

Sugestão:
Do

Sr.

Gumercindo Gomes Pe-

reira, Coletor Esta.dual em Bic3.S, Minas Gerais, à futura 'Ja..cta M:agna.
-:- A Comissão da Constrtuição.
Telegrama:

Sena,dor Melo Viana, Presidente
Constituinte - Rio Di..strito Federal.

Ausente Rio rogaria vos:sência bondede dm- conheci.mento .Assambléia
que a fórmula - Pondo nossa con:fis:nça em Deus - _é ~x-pressão teológica usada corren:tement-e P.lr escr1iores sagra,ã.os e doutores da Igreja
como São Francisco de Sales, São
Jerõnlmo, Santo .Agostinho, Frei Luis
de Gransda. e etc. os quais foram
mestres na. humil-d31de. '!'s.1 fórmula.
discutida e usad:a. pelos ~onstitUi!ltes
de 1934 revelava o intimo e sincero
sentido da eXiJ)ectativa. confiante nas
fns.p:u-ações de Deus as quais queriam
infundir· no espirito da magna lei.
Foi uma vocativa de amor e esperança. A frase - sob a ;:>roteção de
Deus - é uma wfirmati'va talvez te-

merâria pois o Senhor Deu.; sempre falando pelos profetas ou -,elo Salvador ou .peloo evangelistas não articulava em proteção mas em justiça.
e misericórdia segundo oii.nllaitnos a.
nossa confiança nas suas lelS e . as
revelávamos pelas nossas ob:ras. Respeitosas salidações. - Mtl.r!o ele Andrade Ramos - A Comissão da Constituição.
Requerimento:
· A respeitável 1Vresa da Assembléia.
Nacional Constituinte:
Com a devida venia, requeiro a
transcrição no "Diário da Assembléia"
d telegrama anexo, que me foi enviade em nome de 240 agricultores associados da Cooperativa Agricola. Mi.x~
_te Pra.tense Ltda.., de Prata. Estado
R.ro- ·arànde do Sul, protestando
-contra a atitude do Chefe do ·pa;r:;;
tido Comunista do Brasil. já promulgada, com veemência, da tribuna desta.
Casa.

do-

Os agricultores do Rio Grande repudiam o comunismo_ matel'i.alista, que
se pretende implantar na pátria bra-.
sileira. e defenderão, intransigentemente, nossas tradições cristas, como
o maior patrimônio moral da nossa.
gente.
Com a transcrição do telegrams em
'referência, haver-se-á por feito o protesto a que aJude o mesmo telegrama.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1946.
-

Arthur Fischer. -

A imprimir.

"Assembléia Geral Associados Cooperativa Agricola. Mixta. Pra.tense Limitada em NR 240 por aprovação unânime consignou em ata um voto. louvor V. Ex." pelas su~ brilhantes atividades cooperativas pt
Deliberou
também Assembléia solicitar V'essa.·
Excelência seja seu intérprete um protesto contra atitude Chefe Comunist& ·
e seu partido os cooperativi-stas lutarão com tõdas suas fôrças para manter intangivel integridade da Pátria
seus direitos e seus ideais cristãos pt ·
Resps. SDS. - Agostinh.o Trasconi.
Diretor pt - D. Lenzi, Diretor Gerente
- Luiz A. Rigo, Diretor Comercial.
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Requer seja nomeada, pela Mesa
da. Assembléia Constituinte, uma
Comissão Especial, destinada a
proceder a um exame · em vários
casos, cujo esclarecimento é de
interêsse da Nação.

Requeiro que seja nomeada ·pela
Mesa, na fórma regimental, uma Comissão Especial composta de onze
(11) membros, para o fim de proc~üer
a um exame dos segUintes casos, ::ujo
esclarecimento é de interêsse da Nação:
a) abastecimento dãgua. no Dis);rito
Federal;
bl emprêsas incorporadas ao Patrimônio da União;
c> Departamento de Imprensa • e
Propaganda;
à) acordos da Dívida Externa;
e> contrato de governos Estad,Jais
relativos a hotéis, estâncias balneárias, jogos e outras concessões;
t> intervenção e liquidação das emprêsas pertencentes aos súditos do
eixo;
g) aplicação dos saldos dos Institutos de Previdência;
h> utilização dos recursos do Departamento Nacional do Café;
i) Comissões Executivas de Mandioca, Leite;
j) Estrada dé .Ferro São Paulo e
.Rio Grande;
k> Politica e administração das autarquias econômicas.
Terminado o referido exame, será
elaborado um relatório geral das conclusões a que a Comissão houver chegado pará a indispensável divulga~ão.
Sala das Sessões, em 5 de abril de
l946. - Lima Cavalca:r.ti. - Gilàe'"to
Freire. - Fcrna:ndes Tavora. - Osmar àe Aquino. - Prado KelZy. Plínio Lemos. - Jacy de Figueiredo.
Oct:avio Mangabeira. Dantas
Junior. Agostinho Monteiro
Epilogo de Campos. - Gabriel Pas.:JOS. PaUlo Sarasate. Nestor
Duarte. -João Meni$es. - Jurandyr
Pires. - Luiz de Tolec1~ Piza So1:1ri-nho. - Aureliano Leite. - Euclides
Figueiredo. - Juracy Magalhães.
AZàe Sa.mpaio. - Alberico Fraga. -

João Cleophas. - Café Filho. -Domingos Vellasco.
Esmaragclo de
Freitas. Coelho Rodrigues.

A imprimir.
REQUEIUMENTO N.0

80, l>E 1946

Requer seja publicado no Diário

do Poder Legislativo a conjerêru'i.a.
do Dr. XaVier àe Olíveira, sôbre
revisão politica e territorial ào
Brasil, realizada na Sociedade dcs
Amigos de Alberto Torres.

A conferência que o ilustre Dr. Xavier de Oliveira, que com tanto bn!ho
representou o Estado do Ceará na
Constituinte de 34, realizou no día 28
de março último, na Sociedade elos
P.migos de Alberto Torres, sob o titulo "Esboço de uma redivisão Olltltica e territorial do Brasil", consti.:.
tuindo magnifica contribuição ao estudo dos Territórios ontem inic!ado
pela douta Comissão da Constitmção,
requeiro se digne Vossa Excelência
mandar publicar no Diário da Assembléia êste valioso subsidio para os debates que o importante assunto certn.mente vai suscitar no seu seio.
Sala das Sessões, em 4 de abril :ie
1946. - Hugo Carneiro. - A Comissão de Policia.
O SR. PRESIDENTE- Está finda.
a leitura. do expediente.
O SR. Cli:SAR COSTA - Peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre Representante.
O SR. Cli:SAR COSTA <Pele. or<Lé o seguinte discurso) Sr. Presidmte, o "Correio da Manhã",
em sua edição de hoje, anunciando
um requerimento do ilustre Deputado
Lima Cavalcanti, pedindo informações
~obre a s1tuaçi'!o aas Emprêsas lncorpo- .
radas ao Patrimônio Naclonal. da qual
foi até bem pouco tempo Superin~en
dente o ilustre Coronel Costa Neto,
cita o meti nome. como um dos diretores da Asfalto Nacional S. A.. de
São ·Paulo. uma das emprêsas transferidas ao Patrimônio Nacional. por
ordem do Sr. Presidente Getúlio Vargas.
dem) -
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tra.ncos e barrancos, com prejuízos
anuais dedarados em seus balanços,
até ser adquirida pelo Govêrno Federal.
Quero q~,;e fique pública e notória a
finalidade altamente patriótica com a
qual se organizou a Asfalto Nacional
S. A. Ela se organizou para explorar
a riqueza do sub-solo paulista e brasileiro, relativamente ao arenito betuminoso, que, entre outras propriedades, como sejam a de destilação de
óleos, · serve também de sucedâneo ao
asfalto. no calçamento de ruas e estradas de rodagem.
ci aproveitam·m~o dêsse mat'>...rial,
· com essa finalidade tem sido feito em
larga escala nos Estados Unidos e na
. Itália.
Nos Congressos de Estradas de Rodagem realizados nesta Capital e em
São Paulo. t~nicos de grande nomeaentr-~ os quais os doutores Ari TôrÚs e José Amadei, têm-se ocupado do
arenito . betuminoso, como material
com tratamento adequado, deve
ser aproveitado. na pavimentação de
ruas e estradas brasileiras.
Pesouisas feitas no sub-solo, do Estalio de São Paulo, no govêrno Júlio
Prestes. revelaram que a partir de
Piracicaba, em direção sul, até além
·de Bofete, ârea essa extensissima,
iõda ela contém, às vezes mais aflorada, às vezes mais profunda, grandes jazidas de arenito betuminoso,
vulgarmente chamado, também, asfalto nacional.
Vendo inertes tão valiosos elementos
capazes de colltribuir para solucionar
Um. magno problema, qual seja o do
éalçam-ênto de ruas e estradas, meihorando os transportes e as vias de
éoinu.rlicação, com produto exclusivamente orasileiro, organizamos a Asfalto Nacional S. A.
Essa emprêsa. adquiriu grandes armazens na cidade de Boituva, montou
maquiiiismos para dcsin~egração e
tl'a.tamento do arenito betuminoso qu-e
era transportado da Fazenda Saltinho,
situada :oa. Comarca de Botucatu que,
arrendou. A usina de tratamento do

da.

que

material. ficou assim. situada entre q
local da <eJ..-tração, Botucatu e o centrG
de distribuição São PaUlo.
As dificuldades que surgiram à emprêsa. no inicio de suas atiVidades foram grandes. Material ape:oa.s conhecido pelos técnicos e estudiosos, nã~
foi aplicado na escala que era de se
esperar. Tornou-se necessário demonstrações in loco, propaganda. citação do exemplo americano que, tendo asfalto puro, empregava e emprega
o arenito bet=inoso em larga escala. Fo:::am asfaltados trechos- de ruas
na capital do Estado. em Santos, Presidente Prudente, Araçatuba e outras
cidades com os melhores resultados.
· Enfim. a "Asfalto Nacional" S. A.
consumiu os primeiros . anos de sua
existê!lcia. de-,suas energias e do seu
capital. em uma· espécie de pregação
demonstração cíVica e patriótica,
provando que não precisamos importar asfalto estrangeiro por têrmos em
nossa terra o material brasileiro capaz
de substitUí-lo.
- Ai a causa da empresa não ter dado
lucros.
--o--incantivo das riquezas nacionais
e o seu aproveitamento em beneficio
público compete aos Govêrnos. Le. vado ao conhecimento do Sr. Presidente Geíúlio Vargas a necessidade
do emprego do arenito betuminoso,
:Isto é. do asfaito uac10n'll, na pavimentação d~ ruas e estradas, na impossibilidade das empresas particulares vencerem as dificuldades que surgiam para elas, resolveu S. Ex.",
pa.:ra atender ao inegá;rel interêsse
público qu-e o assunto encerra, s.d-·
quiri-los para o Patrimônio Nacional.
E o fêz com tôdas as cautelas. A
emprêsa a.ntes de ser transferida ~
Patririlõnio Nacional tinha obtido dois
emprést!mo.s, um
Ca.bta Econõmi-ca. Federal de São Pa.ulc a outro no
Banco Noroeste ·l:l.O -·.esmo Estado.
o honrado e integro, entã. diretorpresidente da Caixa Econô~ Federai de Sã.o Piulo, Dr. Samuel Ribeiro e o não menos honrado diretor
do Banco Noroeste, Dr. Manhães
Barreto, cercaram de tôdas as ga.ra.ntias as lnstl.tllições que dirigiam

.e

na
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à "Asfalto Nacional" S. A., mandando avaliar os seus bens e o seu patTimônio, por avaliadores da estatura
moral, entre outros, Dr. José de
:Barros Oliveira.
Quero acentuar,
para que fique bem público, que todos
os acionistas da "Asfalto Naeion,al s.
A." venderam ao Patrimônio Na.ci~
nal as suas ações por preço abaixo
. do valor pelo qua;I tinham adqmrido
essas ações. Isto é. tiveram prejuízo
real e efetivo ~omo castigo d<l seu
J)!"o-pósito de procurar incrementar
uma riqueza nacional.
Não acompanhei a vida da "Asfalto Nacional S. A." 1ep<''· que ela
passou para o patrimônio da Nação.
Se ela tem dado !ll"ejufzo êles compensarão mais tarde a larga apl!caçll.o dêsse produto na pavimentação
dllS nossas ruas e estradas. · porque
essa é uma das maàores obrigações
de todos os Govêmos. para livrar as
populações do flagelo que são aos nossas estTada.s, pós nos tempos de sêca
e lama nos tempc.s de chuva.
o Sr. Ferno:rod.es .Távora
V Ex.a pode informar-me por quanto foi transferida para o P<ttrimõnio
Nacional essa companhia de asfalto ?
O SR. -C1:SAR CosTA - P~r menos do cap!tal e abaixo do valor real
das propriedades respectivas.
Não
tenho. no moment~. os números. mas
quando o assunto fôr devidamente
explanado, ficarâ provado que o Govêrno não perdeu. Antes, essas prO.:
pried'3.des valem hoje muito mais que
o dinheiro nelas empregado.
A grande consideração que me merece o prestiltioso órgão da imurensa
br:1.sile!ra "Correio da Manhã" me
trouxe a esta tribuna. para expl!cações. aue acabo de dar. e que
serão ampliadas com dooumentacii.o.
quando o reC1uerimento a aue se referiu, fôr devidamente informado.
Era o que tinha a dizer. CMuito
lJem.)

O SR. PRESIDENTE - Acham-se
inscritos no Expediente vários Srs.
Representante:;.
Depara-se-me, en. tretanto, a. Inscrtç§.o do ilustTe Depu-

tado Sr. Plinio Barreto, com a de-·
cla.ração de matéria constitucional.
Nos· têrmos d"o art. 59 do Regimento~
S. Ex." tem preferência..
Dou a palavra. ao nobre Representante.
O SR. PLINIO BARRETO (Sóbrematé1ia constitucional) - Sr. Presidente, Srs. Representantes: a meu
ver um dos atos mais sábios dos redatores da ..:Onstituição Americana foi
o alvitre de elaborar aquêle pacto,
que é uma das peças juridicas mais
notáveis,· dentro de .recintos fechados,.
sem taquigrafia e repercussão dos debates que lá. se travaram.
ReaL-nente, a pompa desta sala etu.dc quanto cerca os Constituintes,
obriga-nos a sair da naturalidade e a
dar ao debate um tom que não deveter, porque muito ms.is ganharíamos
todos se as nossas discussões se travassem amistosamente, sem grandes.
frases, sem surtos de eloqüência, na
mais cordial das trócas de idéias. To-·
davia, assim não podendo ser, resign>O-me a vir tratar de assuntos constitucionais desta tribuna, embora deteste cordialmente tudo quanto tenha.
laiVQS de retórica e fuja com horror
d-e tudo quanto dê impressão de exibiciQnismo.
Procurarei, apes3.r do lugar em que
estou falando, ser o mais simples possivel. Bem sei a responsabilidade que
me cai sôbre os ombros. lembrando-me,.
no momento, com terror. daquilo que·
observava o Padre Antônio Vieira tôda altura é precipício.
0ra, a altura desta tribunà. é quase
vertiginosa, pois domina o Brasil in- ·
teiro.
Desejo. Srs. Constituintes, conversarcom VV. Excias. sôbre alguns pontos·.
de matéria constitucional a respeito
dos quais jé fiz sugestões à grande
Comissão encarregada da redação doprojeto.
o primeiro dêsses pontos se relaciona, principalmente, com. a matéria
que a Constituição deve conter. Sou..
oontrârio às Constitmções chamadas.
analiticas, pois, a meu vêr, a Constituição só ganha sendo sintética. Foi
obedecendo a êsse critério que se redigiu a COnstituição de 1891, que é-

-
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técnicamente a mais perfeita das nos.sas Cartas Magnas. Nesse meu modo
de vêr não estou sózinho, visto como
acompanho a opinião do maior dos
constitucionalistas de seu tempo maior, não no Brasil, apenas, digo-o
com tôda a segurança; maior no mundo inteiro. Quero referir-me a Rui
.Barbosa, que escreveu:
"A constituição (como qu~uquer
outro texto de lei) não estatui
sõmente o que reza em têrmos explícitos o seu texto senão também,
o que nele implicitament: se
abrange e o que necessàriamente
se segue da essência das sua$ dis- .
posições".
·
E' es.~a a pririle·ira razão pela qual
.as constituições devem ser sinté~ica:;.
Prossegue RUJ Barbosa:
"A Constituição é cem ;)feito,
uma lei extraordinária que "- nação faz do mesmo modo que as câ.
ma.ras e os seruvdos faz~m de.
acõrdo com aquela, as lcis us•1ais.
Nas Constituições, de mais a
mais, o elemento implícito assume
proporções. sem comparação. mais
inevitáveis, mais relevantes e mais
vastos do que n.a~ leis ordinárias:
porquanto ao passo que as leis ordinárias são mais ou menos regulamentares, d~compõem com
mais ou menos miudezas os assuntos, de que tratam, a Ccn.:,-ti;:uição
apenas descreve linhas gerais, e
só assinala :>s grandes traços da
organização d<. pais".
O Sr. Segczdas Viana·- Permita-

-me V. Ex. um aparte.
O SR. PLOOO BARRETO - Com
:m't.ti to prazer.
O Sr. Sega.aa.• Viana - Não é. esta

-a opinião de alguns autores, coino por
exemplo 1-:!irkime Guetzvik, e não é
·êste o sentido seguido pelas mo 5ernas
"Constituições, que têm si\io õastante
-objetivas.

stntéticas. 1!:sse transbordaruento, por
assim dizer, de di.sposições, veio depois da guerra. Acharam os· constitucionalistas que era necessário intro-duzir nas constituições uma qua.nticlade
enorme de dispositivos que nã<> tinham
o caráter constitucional, para da~· ao
público a impressão de que a Carta
Constitucional não se descurava de
todos os problemas, quas-e todos de feição social, que a guerra trouxe à
tona.
O Sr. Nestor Duc.rte - A meu vêr,
não existe constituição analitica ou
sintética, e, sim, bem feita ou .nal
feita.
O SR. PLiNIO BARRETO.-- Posso
aceitar a classificação de V. Ex., que
não. é má .
Continua Rui Barbosa:
"A Constit!Uição debuxa si>ment-e
a estrutura do organismo p<;litico,
"·the frame of a Government".
apenas delineia as institmções nos
seus traços predolllins.ntes.. . Não
tem o caráter analftico das codi---n.cações __ legislativas. Sãn largas
sinteses, súmulas de princípios gerais onde, por via de regra. · só
se encontra o substractum de cada
insti·tuição nas suas normas domtnantes, a estrutura de cada uma, .
reduzida, as mais das vêzes, a. uma
caracteristica, a uma indicao;oão, a
um traço. AQ legislador cu."npre,
ordinàriamente, revestir-L'IJ.es a
ossa.tura. delineada., impor-lhes o
ocrg.anismo adequadÓ e lhes dar
ca-pacidade real de ação. E' :> que
sen-:ia a nossa Constituinte e o
que a nessa Consti-tuição expnn1e
quando. no art. ~4, depois de enumerar em 32 cláusulas sucessivas
as atribuições do Congresso Nacional, declara nas duas subseqüentes que a êle, privativamente,
compete:" etc.
·
O Sr. Jurandir Pires - E' preciso,
entretanto, não confundlx sintese com
:resumo.

O SR. PLíNIO BARRETO - Obje"'ti.vas são todas; as outras. são anaO SR. PLíNIO BARRETO - Falei
1iticas ao passo que a Constituição de em sfntese e não em resumo ..
"91 e a doutrina que preconiza R-ui ·
O Sr. .Jurandir Pires - As ConS.:Barbosa referem-se a Constltuições tituições devem ser sintéticas, mas de-
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vem tamliPm ser amplas. Tendo em
-vista a mu·tação dos interesses soclais,
não podem mais ser as simples noT.mativas ar mecani=o pol:iti.Co, para.
atender aos an...eeios poPUlares que
advêm, no zn:;mento presente: em es.cala mu~to mais ampla.
O SR. PLiNIO BARRETO - Di-virjo radica!Inente de V. ~- Acho que
a função da Constituição é apenas :ra.ça.:í- a. estrut= juridica do E>t:~do.
Tudc mais que se r.efere ao !tspecio
socJ.a.l da vida coletiva deve ser rl;!gulado ou POl leis orgânicas ou cnti.í.o
por leis ordinárias.
O Sr~ Ju.ranàir Pires -

Se o

~

"tado existe em função dos interesses
da própria coletividade, é evidente· que
zua lei mágna, que deve tl:açar o destino de sua '\Tida e a diretriZ efetivn de
· seu progresso. não pode d.eixa.J:' de
:zer em seu bojo a orientação que deseja imprimir ao Estado.

tra-

O SR. PLiNIO .B.ARRE'!'O -

Traç-&

:a diretriZ, mas deixa as peculiar!da.des

para a lei orgânica.
O Sr. Juranàir Pires - Deve ser
sintética, mas não deve resumir, como
:a Carta de 91, que não exprimiu êstes
anseios. posto que inspirada no sentido romântico que tinha impregnado
o mundo na.s idéias da revolução fran-cesa.
O SR. PLíNIO BARRETO E'
uma das acusações mais injustas que
. :Se fazem à Carta de 91, que tra:iu.zi.u perfeitamente, nitidamente, as aspirações do nosso povo, do nosso sen·
ti.m.ent<J reoub}.J.can.o, na ciata em que
foi elaborada. o que v. Ex. quer colocar na Cón!'tituição não há ne-::es.sidade de ir para ela, porque ficará
para as leis orgânicas.
A Consti!:uwêo deve tratar da OJ'ganl.zação politica do pais, da diVisão
,dos poderes, das f=ç~ de cada um
del~s. dos. direitos dos ciqadão.s e d9S
suas garantias. Nada lllais. O resto
-é mal;éria.. cie legislação não constitución.al. Vou mostrar a. v. Ex. que a
-constitUição serve muito bem ao pais
sendt. sintética, não descendo aos pormenores .••

O Sr. Jurandir Pires - Quanto a ser
sintética, plenamente de acôrdo com
Vossa ~celência. ·
O SR. PLlNIO BARRE':t'O -

...

.:deixando aberta a porta para tôda.s as
transformações sociais .
Vou dar llnl exemplo concreto. E'
questão que talvez mais nos divida.
Não deve ent:retanto figurar na Constituição.
Discute-se s. questão, .sezn dúvida
momentosa, do divórcio.
O Sr. Nestor Duarte - Apoiado.
O SR. PLINIO BA.'"!.RETO - Deve
ser tratada em leis orgã.nical>, n5.o porque a constitUição da familia não seja
elemento ess~ncial à orgamzação do
r: .. ~ado, mas porque as necessidades
sociais variam de época em época,
L o que hoje t>arece excelente amanhã
torna-se pernicioso.
O Sr. Jurandir Pires -Neste ponto,
de inteiro acôrdo com V. Ex.", inclusive com o exemplo concreto que
apresentou. Pôsto que a e\Tolução do
conceito da t:Jrópria ligação entre os
sexos é a base da familia, muda todo
dia e as mutações são tão grandes
que seria impossível, no momento da
transformação. se poder regular, salvo sob regulação provisória. Não é
êsse o ponto. O que digo é que o conceito passou a ter nova 'significação
desde o advento da revolução industrial, na transformação do Estado:
evoluindo do seu sentido primitivo de
· Es;..ado militar para o sentido àefimtivo de Estado industrial. Esta evolução é que precisa ser marcada pela
preponderância, dos fatores econômicos.
O SR. PLINIO BARRETO -

As

Constituições sintéticas não im:pedem
que se J;llarquem as diretrizes neste
sentido.
O Sr. Ju.randir Pires - Não estou
dizendo isso.
O SR. PLINIO BARRETO - Se não
a objeção não tem razão de ~er.
A constitUição mais perfeita e a
sintética, é a que traça a estrutura
jurídica do 'Esta.<J.o.
DiZ o art. 34 da Constit1tição de
1991:

diz:

-72"Compete privativamente ao
Congresso Federal decretar as leis
orgânicas, para execução completa da Constituição".
Rui Barbosa, defendendo êsse inciso da Carta Constitucional, defenniu assim o que a lei orgânica, não
como jurista, mas como linguista,
pois que sua definição foi pedida ao
Dicionário de Frei ·Domingos Vieira:
"Leis orgânicas vêm a ser as que
têm por objeto regula.r· o modo e a
ação das Instituições ou estabelecimentos, cujo princípio foi consagrado
Por uma lei precedente".
Com a adoção dêsse sistema legis,;.
lativo,
Constituição moderna
pode ser rigorosamente sintética, sem
prejudicar o desenvolvimento social
da coletividade. Mediante as leis orgânicas, o Legislativo acudirá fàcilmente a todos os clamores da coletivida{}e.
Vejamos, por exemplo, a questão
das leis do trabalho. A Constituição
de 34 penetrou demais no que pode
chamar-se o domínio- da legislação
ordinária, quando tratou da legislação do trabalho. Assmi, por- exemplo, dispõe que seria respeitado o di.reito de pluralidade sindical.
Ora, Senhor.es Constituintes, êsse
<lireito não deve constar da carta
Constitucional; deve ser regulado por·
uma lei orgânica ou lei ordinária.
• O Sr. Juranàir Pires Estou de
acôrdo com V. Ex.a

=

O SR. PLíNIO BARRETO
Sabemos que o Partiuo Comunista
por exemplo é pela unidade sindical.
· Muitos juristas são pela pluralidade.
Por que nessas condições transformar
texto constitucional uma doutrina variá.vel, uma doutrina que anda
por opiniões?
O Sr. JUTa:ndir _ Pires Que só
:servirá. para combate político.
O SR. PLíNIO BARRETO
Por essa raz;ão, uma das sugestões
que fiz a Comissão constitucional foi
a seguinte:
"Penso que a Comissão, antes
de encetar a elaboração do projeto da futura ConstitUição dE've

em

preliminarmente
as.
resolver
questões que vã.o ser enumeradas'' ..

Lamento muito que essa sugestãonão tivesse sido adotada. pela conlissão, porque estou convencido ·de que,.
se o fôsse, muito mais fácil, muitomais rápido seria o trabalho de elaboração do projeto que vai ser sulrmeticto ao Plenário.
O Sr. Jurandir Pires Perrmta.
V. Ex." um aparte, corroborando o
seu ponto de vista. Devo esclarecer
que estive nessa tribuna para GOIUbater o ante-projeto da Comissão de
Ordem Econômica e . Social, que tinha incluído . um dispositivo sôbre a
.cana de Pernamouco·.
O SR. PLíNIO -BA!RR:ETO
Vêm V. V. Exs. a que tenho tõaa a
razão. Dizia eu, na primeira sugestão que. fiz:
"Convém que a nova Constituição se limite !l estabelecer· a estrutura jurídica do Estado brasileiro, ou convém que a,dmita~
nõseu---contexto. disi)Ositivos, de
outro caráter, coni.ó, por exemplo, os que se refiram diretamente à organisação social do.·
Brasil".
Depois do que acabo de · di:z:er nãopreciso acrescentar que, a meu vér .
a doutrina exata seria esta: tal pon"""
to devia ser decidido, preliminarmente, pela Comissão elaborooora do projeto e .a decisão devia ser no sentida
de que, dentro da Constituição, nO>
seu- contexto, só figurasse mai:éria
estritamente constitucional e quedissesse respeito à Organização dOo
Estado.
A segunda pergunta é esta:
"Não será convemente, para sssegt<rar a rapidez do &rabalho constltucionai da Assembléia e para nà.G
sacrificar a técnica da nova Carta
Constitucional - chamo a ate.ncãa
dos Srs. Representantes para a técnica da Constituição. que, Infelizmente, na de 34 foi radicalmente
abandonada
dividir a legislaçãO>
brasileira em três partes: Constitui-

-'13'Çâo, leis orgânicas e leis ordinárias?
Já disse a v. Ex.", Sr. Presidente,

a simpatia que tinha pelo estabele-cimento da lei orgânica. Essa mes:m.a :.impatia fui encontrá-la no pr.:~
jeto para ·estudos, elaborado pelo
ex-Ministro da Justiça, Dr. Samp.Uo
.Dória. Com efeito, no Capitulo VI
üêsse projeto, escreveu S. Ex.":
"A elaboração das leis orgânicas obeüece, no que couber, a um
processo legislativo indicado no
Capitulo anterior,. com os seguintes acréscimos:"
E vêm os acréscimos. S. Ex."' estabelece, em primeiro lugar, o processo
de votação da lei orgânica. Não é processo simples; é um processo intermeõiál'io entre a votação de uma Constituição e votação da lei ordinária..
Diz S. Ex.": •
"Considera-se proposta uma lei orgânica, quando, apresentado o proJeto por uma sexta parte, pelo
menos, dos membros de qualquer
aas Câmaras do Congresso Naclonal, foi considerada objeto de
elaboração em três discussões, por
maioria de votos, numa e noutra
Câmara. Dar-se-á por aprovado
o proJeto se na legislatura seguinte obtiver a mesma votação nas
duas Câmaras."

Uma das preocupaçOes dos legisladores mo<1ernos tem sido aproximar,
cada vez mais, o Poder Legislativo do
eleitorado, para que nll.O haja entre a
decisão do primeiro e a vontade do
segun<1o distâncias lncomensuraveis.
As leis orgânicas v1r1s.m. em parte,
atender objetlvos; mas sua deCisão demorada, pela votação por grande número <1e representantes da Nação, não
tornaria mais fácil a expressa.o, melhor direi, a tradução do sentimento
popular. Mas, a meu ver, para completar êsse dispositivo sõbre as leis org!l.nicas, de'Viamos adotar outra providência de caráter estritamente constitucional, que está. sendo há muitos
anos usada na. Suiça, em vârios Estados americanos e já tem sido preconizada até no direito inglês por autoridades do valõr de Dicey.
Nota-se, em bôa parte de constitucionalistas, a preocupação de evitar
que as matarias parlamentares se torneni opressivas. Já tivemos aqui, não
faz muito tempo, não digo ameaça,
mas a perspectiva de que a ilustre
mataria, de um momento para outro,
pocler1a assumir nesta casa atitude,
não digo opressiva.,

ma.s

de dominio

"'São orgã.nica.s as leis que cono pi1nc1pio da estabilldaae sOCial, para cujà organização
convenha pronunciar-se·, n8.s urnas, a vontade atual da Nação."

um tanto absoluto. Para êsses casos,
o "referendum" seria de inestimável
vantagem, porque as suas Virtudes específicas, segundo os melhores doutrinadores da matéria, são as seguln.tes:
serve para corrigir os males resultantes eLo predonúnio, no Parlamento, das
maiorias politico-partidá.'ias e serve
para aJustar, o mais possível, a legislação bãsica do país aos sentimentos
reais da Nação.
Esse recurso virá facilitar a solução
pacífica etc todos os problemas que
agitarem o pais e dividirem profundamente a opinião pública. Um dê:s:ses problemas é aquêle a que já me
refen: o problema do divórcio. Se votarmos lei a respeito do divórcio, que
contrarie o sentimento' da Nação -e lsso nãc é impOssfvel - esta terá
no reteranr:Lum o recurso para corrigir
o· mal que lhe houvermos feito.

Con!esso aos Srs. Representantes
que prefiro, pela simplicidade, a deflIlição de Domingos Vieita., -esposada
pelo g:ande Ru! BarbOSa.

Srs. Representates, colitinúo a achar
eS:sencia1, IilaiS àinda nos dfus que
correm, essa providência de alto valôr democrático. Alélri de estabelecer.

Devo dizer, a propósito desse dispo. s1t1vo, que ·o acho deinasi.ado rigoroso,
.senão mesmo demasiado complicado.
A lei orgânica deve, naturalmente, obaecer a rito legislativo menos simples
que o d.a lel ordinária, .más não pre-.
clsa obdecer a rito tão complicado."
No paràgrafo único, prccura S. Ex."
definir o que entende por lei orgânica. São estas as palavras de s. Ele":
sagram
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Direito Traballlista, que o aspecto fipor assim dizer, a cooperação do eleinanceiro é preponderável.
torado com o Legislativo na vota.ç!i.o
O Sr. Gurgel ao Amaral -·
de leis que interessem profundamenA razão adUZ!da pelo nobre colega em
te à coletividade, êsse recurso tem a
aparte é fundamental.
virtude que já assinalei, de impedir
que as maiorias partidárias se tornem
O SR. PLINIO BARRETO - Essa.
ttrà.nicas dentro do Parlamento!
razão, entretanto, não pode prevaleNão vou repetir à Casa tõdas as sucer, porque a conciliação não depengestões que enviei a Comissão redatode da organização paritária da jusra do projeto de Constituição. Natutiça.
ralmente, além delas, por via de emenJá. tivemos, em nossa Direito, o insdas. outras sugestões apresentarei
tituto da conciliação, não só no _regiquando o projeto fôr submetido ao
me das OrdenaÇÕes do Reino, comc>plenário. De!!ejo apenas referir-me a
em legislação posterior por exemesses três pontos: o das Leis Orgâniplo, no Regulamento 737 de 1850, que,
cas, o do rejerend.um e o da organizaembora tenha caído em desuso, semção da Justiça do Trabalho, que muipre !oi lei.
to interessa á. coletividade.
O Sr. Jurandir Pires O Uustre •
orador
coloca
na
Justiça
comum
o
Já verifiquei, pelos jornais, que parTribunal da Júri. E' porque deseja
te das reivindicações que, nêsse seno sentido formal da lei, ao invez da
tido, têm sido feitas, foi atendida pela
Comissã\). Ela passou, como devia
sentido humano do julgamento.
ter feito na Constituição de 1934. a
O SR. PLINIO BA.."tRETO - Não;
Justiça do Trabalho da parte ec~nô
o
sentido humano não desaparece,
mica para a parte judiciària, porque
quando._
a __ _justiça é ·distribuída por
esta Justiça, como qualquer outra, faz
juiz
togado,tão· humano quanto os
parte do Poder Judiciário. Não há
outros,
com
s.
vantagem de ter larmotivo algum para que seja colocada
ga
experiencia
de· julgamentos.
em capitulo diferente na ConstitUição.
O Sr. Jurandir Pires - O juiz toMas não é só isso que se reclama. Regado é mais formal do que humano.
clama-se também para essa Justiça
uma organização diferente.
O SR. PLINIO BARRETO -ProEm parte por motivos ideológicos,
varei o contrário. Não venho defender nem atacar ideologias, mas arem parte por motivos financeiros, os
Constituintes de 1934 não quiseram
gumentar com ratos, trazer o resulorganizar a. Justi.;:a do Trabalho com
tado da experiência no meu Estado
juizes togados. Constituíram-na sob
- único que conheço bem - e essa.
experiência é inte.lrsmente desfavoà forma ãe tribunais paritários, compostos, de um lado, de representanrável à. organização dos Tribunais do
tes de empregados e, de outro, de reTrabalho. tal qual existe na prática.
presentantes de empregadores e presiO Sr. Segaãas Viana - Os Tribudidos por uma bacharel.
nais do Trabalho, em primeira instanc!a. têm razão de scr no sistema
ESsas razões de ordem econômica
paritário, sobretudo. porque apreciam
ou fln:lnceira não devem prevalecer.
questões de fato e não de ordem ju:Penso que. em se tratando de saúde
rldica. O empregado e o empregador.
pública. de ensino e de justiça, não
pelo próprio fato do convívio, com
há· econozilla que deva ser feita.
muito mais facllida.de chegarão a um
o sr~ · Jurand.tr Pires - ·A entendimento. a um acôrdo, em :marazão pr!npipal foi a da conciliação . têrla. de fato. Essa é a tendência dB
de interêsses, dentro de UIIlS . justiça
Justiça do Trabalho: começar semma1& humana do que formal.
pre pelo acõrdo, pelo entendimento,
pela
conciliação.
O SR. PLINIO BARRETO - Em
O SR.. PLINIO-BARRETO- Teóparte, foi essa a razão. V. Excia. verá.
no livro de Oliveira Viana, sôbre o ricamente, será assim.
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Na realidade, não é o q_ue acontece;
a conciliação nem sempre se realiza
com a assiduidade. ·com a constância
que se proclama . .Aliá.s, os juízes togados nunca deixam de se pronunciar sôbre os fatos. Sem examinálos não poderão aplicar o direitÓ.
O Sr. Segadas Viana - De acôrdo
com as estatisticas, a média de conciliações foi su!)erior a 50% nos dissídios levados à Justiça do Trabalho.
·
O SR. PLINIO BARRETO -

Te-

nho um doc1!1IIlento, que não lerei,
mall !are\ anexar ac meu discurso,
de advogado especializado nestas questões e que prova justamente o contrário.
·
Na verdade, os julgamentos da Justiça do Trabalho se afastam, em geral, por um ·motivo ou outro, dos ditàmes da justiça. A propósito do as. sunto, assinalei fundado na observação do que se· passa no meu Estado,
o seguinte. à Comissão redatora da
Constituição: o fato de ser especializada essa Justiça não lhe tira o
ceráter de órgão judiciário. A Justiça do Trabalho deve ser entregue a
juízes togados: a · experiên<."!n. pelo
menos no Estado de São Paulo, tem
sido contrána à organização _paritária dos Tribunais de . Trabalho. Dão
para encher talvez um volume de anedotas· os julgados e:xtravagantes com
que essa Justiça tem enriquecido a literatura jocosa do pafs.
Poderia citar, ;>ara ilustrar êsse depoimento, fatos que se del'2lll comlgo,
pessoalmente, certas vezes em que
tive necessida<ie ·de advogar perante
a Justiça. do Trabafuc. Não o ta.rei,
porém. Não me quero alongar em
demasia.
Além dlsso - e é êste o ponto fraco da organização paritária - cada
um dos Juizes não se preocupa com
a Justiça prôprla.mente dita mas sim
com os interêsses da classe que representa. Pa..-a os Delegados dDs empregados raramente os empregadores
têm razão. Para os Delegador dos
emprega.<l.ores raramente os empregados têm razão, De Justiça propriamente dita nenhum dêles cUide..

Os Presidentes, sem- a garantia da.
estabilidade, nenhuma segurança oferecem às pa.rtes. Ao passo que isso
se observa na Capital do Estado o
que se· o!erece nas Comarcas do intenor é muito diferente.
Nessas,
porque o Juiz do Traba;Jho é o mesmo
Juiz comum, as decisões ca5tuma.m
aproximar-se mais da Justiça. São,
em regra geral, decisões jurldicas.
A idéia ora suger!dà :o,ão vingou na
Constituição de 1934, um pouco ~
1n!luência. de Ideologias estrangeiras
e um pouco por motivos de ordem
flnnncclrn..
Das ideologias estrangeirM n011 d·cvemos l!bertar de maneira rn.cl.lcn.l. Para a nossa legislação inspiremo-nos, apenas, IULS circunstO.nc!o.s peculiares à nossa existência. De Ideologias devemos estar
fartos."
O Sr. Gurgcl r!o Amaral V.
Ex.B !ru: uma injustiça. Essa não
é a regra geral. Serâ., taJvez, exceção.
O SR. PL!NIO BARRETO - Creio
que ó a. regra. geral.
O Sr. Guroel r!o Amaral - V. Ex.B
nli.o traz !atos, pa.ra. comprovar a as-

S'Crtiva..
O SR. p-.u!Nio BARRETO - Os·
fatos constam do anexo que deixo
d~ ler pnra não tomar tempo à &lsem blé!a.
O Sr. Scgadas Viana -

A ~:ID.tre

v!sta ou n.fi!"Tila.çA.o do ilustre adv-ogado a que V. Ex.• se refere n!í.o
se pode contmpor aos dados estatfs·
t!cos sóbre lado o Pais.
O SR. PLtNIO BARRETO - Perdtl.o. Nt'i.o tuto c.e dafuy; . estatisticos. mR.'I n.nnl!so a substância das
queRtOes RU'!:lmet1das aos tribunais de
conclllrlQI\o.
CTrocam-&e vários apartes. O
Sr. Prcatdente, fazendo soor 0.!
ttmpanos, reclama atenção.>

o

Sr. Daniel de Caroalho ·....:.: Poeso

dAr meu· tMtemunho, porque ouVi o
presidente de um dêsses tribunais numP. que11t.li.o 6I"ave, em que existiam prov~~.:~ evidentes contra o emprego.do - decla.ra.r: - Realmente. é
um~ ~itur.çoo excepcional; mas coe-
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O :Sr. AureZia.7ZCJ :Ceite - :t a voz
de Minas que fala.. E Minas também é Brasil.
O SR. PL1NIO ~ - Pro.ssig'ó, Sr. Presidente.
·
Os presid~tes, sem a garantia. da
estabilidade, nenhuma segurança oferecem às partes.
O Sr. Segadas Viana - Os_ juízes
que aplicam o direito comum não estão bem penetrados do espfrito do
direito trabalb.is.ta.
A experiêi::IIC!:a
diz o contrário do que V. Ex."' afirma
....
O SR. PLíNIO BARRETO- Não
é verd!lid-e. Já expliquei .;. razãa pela
qual defendo a idéia d-e -se conferl:r
a Justiça Especial do Trabalho a. juizes togados.
.
Como VV. Exas. Viram, para sustentar êsse meu modo de ver, não estou aJ)elando para ·autores, não estou buscando citação de doutores;
estou me apoiando exclusivamente; na
observação dos fatos, fazendo uma
critica experimental.
O Sr. Segadas iTiana -V. Ex.
-tem, na tradição brasileira. mesma; o
exemplo secular do juiz de paz, leigo, homem do interior, que sempre
foi o melhor juiz ~a roça.
_
O Sr. Aúre1.ia7ZCJ· Lefr;e· V. Ex."
diz muito bem: na roça •..
O SR. PLtNIO BARRETO Na
roça, V. Ex.a tem razão O juiz de paz
foi sempre instrumento da politicagem
local; nunca foi juiz.
·
~tl!

Em resumo, si-. PrP..sidente, a res'pclto dêsse ponto, apresentei à Comissão. e ora renovo no plenário, a
proposta de modificar a Justiça do
Trabalho, não na parte processual,
que realmente é rãpida, e tende a facilitar o julgamento das causas trabalhistas, . mas _na parte de· organização judiciária.
·
·

Acho que essa justiça só v'...rá prest!U' ao Brasil e às classes traba.lhs.-

doras os serviços que estã fadada
_prestar •.•

a.

O Sr. Barreto Pinto
Já está
prestando. Poderá vir a. prestar melhores.
O SR. PLINIO BARRETO- Está
prestando alguns, mas poderá pres- .
tar melhores, se fôr organizada como
é a justiça comum, com juizes togados, com garantias de-inamovibilidade,
vitaliciedade e irredutibilidade de
vencimentos.
Pediria, ainda, a atenção da Assembléia para a seguinte sugestão:
"Os Partidos Politicos são obrigados a. · ter as suas Contabllida~
des organizadas, de acôrdo com a.
lei, de modo que possa ser apurada minuciosamente a origem dos
respectivos recursos. A Justiça
Eleitoral caberá- fiscalizar a observância. deste · preceito e aplicar as sançôes previstas em lei.
Entre estas últimas figurará a de
perda do mandato do representante do povo para cuja eleição
tiverem sido utilizados de qualquer maneira, reclirsos do Tesouro Público ou de autarquias de----pendentes da União, do Estado
e do Município"-.
.A medida, de alta moralidade poLítica, impõe-se por ser a única capaz
de corrigir o velho vicio partidário
que é a utilização de dinheiros públicos para campanhas eleitorais. Essa
!ltilização, além de ser wn desvio dos
·dinheiros do povo para serviços eleitorais, coloca os ~a:ndidatos que têm
o apoio do Govêrno, em posição mais
vantajosa que os que só contam com
o apoio do i)ovo.
Em· uma democracia bem moralizada a igualdade de po5sibilidades entre os candidâtos deve ser rigo~
mente mantica.

outros pontos procurei, também,
discUtir com a Comissão. São mais
questões de pormenores de caráter
constituciorial, e não têm a· aspecto ge;..
.ral .dos· assuntos que acabo de .ventilar. Dei.xo-·os por isso, para o debate ~ aquela Comissão, e, mais
tarde, perante .o plenário, para limitar-me, ape:Q.as, às sugestões que venho de fazer, a fim de não fatigar demasiado os Srs. Rep::esentantes, nem

-
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tirar aos ilustres colegas, que
se
· acham inscritos, o direito de dizer
também, perante a Assembléia, o que
pensam e sentem necessidade de declarar. <Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado>.
O SR. PRESIDENTE -

O Sr. .A:r-

ru<ia Câmara envia à Mesa o seguinte

discurso pa~a ser dado como lido:
.·O SR. ARRUDA CAMARA Sr.
Presidente - O Sumo Pontífice Pio
XII acaba de proferir unia alocução
que é um brado de angústia, diante
da calamitosa situação de fome e sofrimento na velha Europa. s.s. ·naquele discurso se· dirige de maneira
especial ao Brasil e à República Argentina, em têrmos honrosos para nós,
latino-americanos e cristãos.
A voz do sucessor de Pedro ecoou
profundamente no coração do povo
brasileiro. Estou · certo de que o povo
e o govêrno do .Brasil corresponderão
à voz do Vigário de Jesus Cristo, nos
têrmos da elevação e generosida<ie dos
sentimentos nobres e cristãos da Nação brasileira.
Em nome do Partido Democrata
Cristão, vou ler o apelo do Pai comum
da cristandade, para que êle figure
em, nossos anais e tenha nesta Casa,
que é o povo brasileiro, a merecida
repercussão.
E' a voz do Papa, cujo n.ome de famflia ~ "Pacelli"· é um imenso anseio de paz, em harmonia com o nome
pontifício Pio, que incarna a piedade,
a compaixão que Jesus Cristo tinha
sempre do seu povo e que hoje é ainda
o traço mais fulgido e marcante do
seu Vigário na Terra, Pastor e Pai
do gênero humano, que· se af"rlge e so:!re com seus filhos espLTituais.
Al'!to

Á

CONSCIÊNCIA DO MUNDO

O discurso de Pio XII

"Do fundo do coração e sob o pêso
de intensa angústia, dirigimos êste
apêlo a consciência do mundo, aos
dirigentes da politica e da econômia,
à comnreensão humana e à generosidade das nações. Apelo para todos os
que são capazes de sentimentos ides.-

listas. Saibam pairar acima de rancores. Abram os corações ao grito da.
humanidade.
Na ofensiva universal contra a fome, a Norte-América conduz o mundo.
Apelamos para nossos bem-amados filhos .ia América Latina, especialmente da Argentina e do Brasil, êsses dois
celeiros do mundo, essas duas terras
f ertilíssimas.
Apelo, com particular . ênfase, para
todos os que se unem a nós na fé
cristã, inspirados pela lei e pela doutrina de Jesus Cristo, e que saberão
nos responder dentro de um espírito
de sincero e fundo' amor divino. A
pobre humar.idade ·vem de sair do rio
de sangue que vadeou nos anos de
guerra,_ e se vê ante dificuldades· cada
vez maiores, na paz. A cada passo encontra novos obstácülos, de cuja gravidade mal podia suspeitar o primeiro
ano de vitória, tão laboriosamente alcançada.
Os estadistas, ao mesmo tempo que
procuram solucionar problemas os
mais complexos, e lançar os fundamentos da reconstrução politica e econômica. afastando ou mitigando in~
vitaveis diferenças de· opinião; vêem
surgir por trás, ameaçador, o espec·
tro da fome. Aos peritos que estudam
estatísticas torna-se cada vez mais
funda a certeza de qu-. a sinistra sombra paira sôbre um quarto da população do globo. Essa sombra, a sombra.
da fome, cobre imensas regiões. Ameaça eliminar multidões cujo número, se
não encontrar remédio, fará parecer
insignificante o número de vítimas
combatentes e não - combatentes da.
guerra.
Circunstâncias várias, imprevissivets.
agravam as já formidávêis dificuldades. Na Europa Oriental, o cultivo das
terras é insuficiente devido ·à guerra.
maior pa::.-te dos habitantes; na Europa Meridional e territórios adjacentes
as safras são pobres; na Asia Oriental
e Sul-Oriental o mesmo se verifica.
es::ecial.m.ente nas safras de arroz; no
sui do continente africano há uma sêca impiedosa.
As conseqüências são evidentes.
Necessidade indíspensã.vel da Europa
importar alimento nos meses que
transcorrerão até às colheitas; neces-

·-,._-

-78s'ldarle imperiosa de auxiUar as populaç6es dos territórios que nomeei, e
que, em tempos normais, eram auto-

suficientes. Vastas regiões , produzem
muito mais do que precisam para seus
habitantes, sem falar nas que infortunadamente se viram envolvidas no
conflito, sofrendo devastP.ções da guerra e agruras do após-guerra. Reservas
consideráveis, previamente acumuladas, foram usadas durante o conflito
para alimento do homem e do gado,
ou submetidas a transformações químicas com fins industriais.
Nas condições atuais, será dificllimo chegar às colheitas se não !o~
rem tomadas providências para ã.taIhar a situação.· As reservas são extremamente baixas.
Durante pelo menos 16 meses teremos · de pr<munciar com redobrado
:fervor e intensidade esta prece:· O
1J{io nosso de cada dia nos daí hoje.

Não temos dúvida de que as nações que mostraram tal capacidade de
organização e heróico sacrifício para
alcançar seus objetivos de guerra, saberão dar provas das mesmas qualidades quando se trata de salvar da
morte milhões de seres humanos. E'
questão de manter as provisões existentes e provideru:iaT para que outras
surjam; de impedir o desperdício de
alimentos ou seu uso para fins que
/ llão sejam a nutrição humana.; de
evitar as interrupções desnecessárias
do trabalho; de empregar os mei<Js
adequados de transporte; de tomar
medidas
financeiras oportunas; de
explorar e utilizar tõde.s as pOSsibilidades; de :fazer tudc que exija ha.bili-.
dade de organização e espírito de sà~icio.

Não obstante, essas medidas seriam inadequadas se, por poderosa que
:fOsse, a organização se visse reduzida
a um sistema administrativo: e se o
espírito de sacrifício, mesmo elevado
80 grau do heroismo, fósse reduzido
ao nivel de um. ideal militar ou de
1m1a disciplina nacional.
A raça humana está ameaçada pela
fOi:ne, e a fome é causa de inca.lcu12.ve!s distúrbios. As sementes- da paz,
maJ. foram lançadas, oorrem o risco
de serem e:;magadas antes de brota-

rem. A paz é necessãria a todos 05 povos. Não há lugar para pensa:m&l.t05
de vingança ou represáila., para ân•
sia de poder e domínio, nem para a
caça de privilégios e aumentos de território.
Isso foi compreendido pela.
Norte América. Na grande ofensiva
mundial contra a fome, 05. EE. UU.
se colocaram gener05amente à testa.
A serviço dessa causa sagrada colocaram fôrças gigantescas de produção e
concentra.Tam esforços para aprovisionar a. exportação de gêneros. Sabemos que também o Canadá, dentro de
sua tradição de liberalirutde, segue
o mesmo caminho. A Grã Bretanha ao
mesmo tem.po que convoca uma conferência internacional para discutir,
oom provi-dencial solicitude, questões
alimentares continua a· aplicar as restriçõê.s de guerra a maior parte de
seus· alimentos.
Um racionamento __quase imperceptivel de alimentos nos países -de relativa abastança, facilitaria uma economia que poderia dar notável alivio
às nações mais agudamente atingid.as.
Nêsse ponto voltamos o olhar com plena confiança para a América Latina.
Jã em tempos passados os nobres
corações latino-americanos se abriram
ieneros·amente a. todos que necessitavam de caridadé, a todos os interêSSes-da humani-dade. A Divina Providên.;:
cia, destinoti-os a uma obra magnífica, fazen-do-os dispenseiros das doações por ela criada, em trabalho semelhante ao que, nos anos de fome, foi
desempen.ha4o pelo patriarca José, enca.'"I"egado d~s celeiros do Egito.
A Argentina e o Brasil, autênticos
celeiros do mundo, viram, apesar das
presentes calamidades, que suas terras ilimitadas correspondiam ao cuidado que se lhes dispensava com fertilidade ainda mais ampla que antes
da guerra. Agradeçam a Deus essa.
prosperidade e venham em socorro de
seus necessitados irmãos.
Penetra em todos a convicção de
que a atual ameaça é perigo comum,
que deve Unir tõdas as nações em comunidade fraternal. Que importa on~
. de as responsabilidades se origina.raln.
ou que parte teve cada um na negll-

-.'lDgênci.a ou !alta de razão? O que im. porta é ver quais são os mais necessitados. O urgente, agora, é socorrer pronta e- suficientemente os necessitados, onde quer. que estejam.
Seria. desastroso pensar que a crise
pOde ser vencida sem que a calma
- e a ordem públicas prevaleçam. A
história está cheia de exemplos de
massas faimntas levadas à desordem
e à pilhagem.
"Procurar conjurar a crise em meio
aos distúrbios, seria o mesmo que
tentar seinea:- os campos com brasas
acesas. Ai daqueles que ateiam ou in-'
cên-dio agitando revoltas infrutfiferas.
Ai daqueles que avivam o fcgo com
escandaloso luxo e dissipação. Mães
e. pais de famílias, fazem com que vossos filhos compreendam como é sagrado o pão e sagrada a terra que o
dá.
Nossa época esqueceu-se dêsse
.principie. D9. respeit2vel simplici<iade da vida, passou a uma atitude em
que satisfações doentias e desejos artificiais são procurados e usufruídos
Agora, o Senhor tornou o pão mais
escasso para, através de rudes experiências, conduzir-nos de volta ao . caminho certo.
"Que seja esta lição be"n •·ecebida
e que nos leve ao es~al>elecilnento de
uma ord-em social e econômica me. Ihor. Du...-a-nte a guerra, a morte vagava de um lado para outro nas fre_n:tes de combate. Penetrou profunc..ame-nte os países e ceifou intL-neras vitimas entre combate.'lte.s e civis. Já
é tempo de barrarmos .seu cami.."lho, ·
agora que vemos a destruição se apro'· ximar uma destruição imensunivelmelllte mais vasta.. do que a que íoi
provocada pelas armas e pelo fogo.
"Não permitaro'Cls que se inscreva
no túmulo de milhões de inocentes
crianças esta frase: Os pequ.:Jninos

implo;a.ram por pão e não havia para

dar-lhes.
"Todos, individues e nações, que
possam vir em auxilio dos irmãos, devem obedecer à e:mlta.ção do · prvf.cta
- Partilhai com os famint.Js
-z;osro
pão - e vo1tar os olhos para a. grande visão de Deus. Não são os famintos da Terra que neste momento levantam os braÇos súptices. ~ o ptóprio Jesus Cristo que implora dêem

aos PObres o pão de que necessitam.
Oa.dâ côdea de pão que derem a quem
tem f'OID€ é uma côdea de pão que
dão a Deus; côdea negada é uma côdea que l:be :aegam.
"Mas dia--virl. em qua todos os olhos
Yerão aquilo que não pode ser Visto
hoje, o dia em que o Supremo Juiz
aparecerá em tôd.?. a Sua Magestaàe,
pam pronunciar a irrevog.ive" s~nten
ça diante de tôoo ·a humanidade.
Para sempre i!!fo!'tÚ::1<?.-nos serão aquêles em cujos ouvidos soar a terrivel
sentença - Longe d~ mim, -maldito,
porqlte tive fome e não me deste alimento.

"Felizes serão para se!!lpre os que
ouviram as palavras divma.s e infinitamente doces - Vem, ..tbenç•Jado de
meu Pai, porque tive fO?'f'.e e me deste o que comer. Tudo o que ji.~este pelo
mais pequenino de meus ir-mãos fizeste-o por mim".

O SR. PRESIDENTE a hora do Expediente.

Está fin~

Passa-se à
ORDEM DO DIA

Comparecem mais 153 Senhores
Representantes:
Partido Social Democrático

Amazonas:
Alvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Peres.
Pereir~

da. Sil'va.

pqzá:
Magalhães BataJta.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bitencourt.
Carlos Nogueira.
João Botelho.
Moura Carvalho.
Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Pereira Júnior.
Vitorino Freire.
Luis Carvalllo.
José Neiva.
Afonso Matos.

,.

-80Pia.ui:

Minas Gerais:

Renault Leite.
Areia Leão.
Sigefredo PMheco.
Ceará:

:Moreira da Rocha·!
· Rio Grande do Norte:
Dioclécio Duarte.
José Varela.
Paraiba:
José Jofili.
PernambUco:
Etelvino Lilw.

Qsvaldo Lima.
Ulisses Lills.
Ferreira Lima.
Pessoa Guerra.
:Ba-rbosa Lilna.

Alagoas:
·Góis Monteiro.

Silvestre Pérlcles. ·
Lauro Montenegro.
.José Melo •
.Afonso de Carvalho.
Sergipe:

Gracho Cardoso.

Goiás:

.

---

-·-

João d'Abreu.
Caiado Godói.
GaLeno Paranbos.
Guilherme Xavier.
Ma·to Grosso:
Po:nce de Anuda.
Argemiro Fía.lho.

-.Mãl'tiniano Araújo .
Paraná:
Flávio Guimarães.
- ·Munhoz de Melo.
Sa;n;ta. Ca ta.rina :

Bahia:

Lauro ãe Frei·tas.
Espirito Santo:
Atllio Vivaqu.a. •
.Ari Viana.
Carlos Lindemberg.
Vieira de Rezen<le.
· Alvaro Castelo.
y

Distrito Feõeral:
Jonas Correia.
Rio de Janeiro:
Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Ed~d-o

Duque de Mesquita.
Israel Pinheiro.
João Henrique.
Cristiano Machado.
Rodrigues Pereira.
Celso 1\l'..achado.
Lair Tostes.
Milton Prates.
São Paulo:
Cirilo Júnior.
Noveli Júnio-r.
Costa Neto.
José Armanõo.
Lopes Ferraz.
Ataliba Nogueira.

Duvi'Vier.

Ivo d'Aquino.
Aderbal Silva.
Rogério Vieira.

ruo· Grand~ do Sul:
Ernesto Domeles.
Gaston Englert.
Brocruido da Rocha.
Elõi Rocha.

Teodomiro Fonseca.
Damel Fa.r:aco.
Bat1sta Luzardo.
união Democrática Nacional

Pará:

E?fiogo Cam:pos.

Paulo Fernanões.
Getúlio Moura.
Brlgido Tinoco.

Ala.rico Pacheco.

Miguel Couto.

Anten.Or B<>géis..

Ma.rallllão:

-&Piaui:
• Matias Olimpi'O.

Ceará:
Fernandes Távora.
Pa,Ulo Sarasate.
Beni Carvalho.
Fernan<ies Teles.
JOSé. de Borba.
Leão Sampaio.
Paraiba:
Adalberto Ribeiro.
Argemiro de Figueiredo.
João Agripino.
João úrsulo.
Ernani Sátiro.
Fernando Nóbrega.
Osmar Aquino. · ---·
Pernambuco:
Lima Cavalcan,ti.
João Cleofa.s.
Gilberto Freire.
Alagoas:
Mário Gomes. ·
Rui Palmeira.
Sergipe:
Válter Franco.
.Bahia:
Aloisio de Carvalho.
JuracJ Magalhães.
Otávio Man&'ll.beira.
Luis Vlana
Ra.fa,el CL"lcurá.
Nestor Dr.lórt.e.
João Mena.es
Rui ~antes.
Distrlto F-ederal:

Ba.miltolJ. .Noguara.
Hermes l~ma.
Rio de Janeiro:
Pra<io Ke!ly.
Romão O:tilJior.
JOSé L8l)I!':!l.
l';;oares 5'hnc.
Minas Gerais:

Gabriel :?.a~scs.
Milton campos.
Lopes Cançado.

São Paulo:
Paulo :-logueira.
MaV-l Grosso:

Dolor d: Andrade.
Paraná.:
Erasto Ga€rtner.
Santa Cat,arina:
Taxares d.' Amaral.
Tomás Pont-es.
Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:
Luis Lago.
Distrito F€'Cleral:
Vargas "eto.
Tavares d'Amaral.
Benicio Fontenele.
Barreto Pinto.
Rio de Janeiro:
Abelardo :M:ata.
Minas Gerais:
Le:-i Santos.

São Paulo:
Romeu Fiori .
Paraná;
Melo Braga.
Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:
Agostinho ODveira.
Alcêdo Cot.:tinho.
Distrito Federal:
:M:aurício Grabois.
Rio de Ja:neirQ:

Claudino Silva.
São Paulo:
José Crispim.
Caires de Brito.
Rio Grande do Sul:
Trifino CQrreia.
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Requeremos o registro na ata dos
trabalhos da Assembléia Constituinte,
de um voto de pezar pelo falecimento
hoje, na Paraíba, do engenheiro Leonardo de Siqueira Barbosa Arcovêrde,
que por longos anos exerceu o· cargo
de chefe do distrito das Obras Contra
as Sêcas. naquele Estado. E' merecida
a homenagem à memória do saudoso
profissional, porque o seu nome ficou
ligado para sempre a empreendimentos de relêvo nos sertões do nordeste
brasileiro, pelo seu espírito público e
visão administrativa.
Sala das sessões, em 5 d-e abril de

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:
Durval Cruz.
Amando Fontes.
Minas Gerais:
Jaci Figueiredo.
Bernard.es Filho.
Paraná:
Munhoz da Rocha.
Partido Democrata Cristão

São Paulo'
Manuel Viver •.
Partido Popular Sindicalista

Pará:
Deodoro Mzndonça.
Ceará:
Olavo Oliveira.
Stênio Gomes.
Bahia:
'IIeódulo Albuquerque.
O SR. PRESIDENTE - Acham-se
sôbre a mesa os seguintes requerimentos de votos de pesar:
Requeremos que na ata de nossos
trabalhos seja consignado um voto de
pesar pelo desaparecimento do Doutor Mário Barbosa Carneiro, antigo
ministro da AgriculturD..
Sala das Sessões, em S de abril de
1946. meida.

Barreto Pinto. -

Rui Al-

Requeremos seja incluído na ata da
sessão de hoje, um voto de pesar pelo
falecimento do Dr. Armando Tõrres
de Carvalho, honrado engenheiro brasileiro.
Sala das Sessões, em 5 de abril de
1946. meida.

Barreto Pinto. -

Rui Al-

1946. - Fernando Nóbrega. - Argemiro Figueirêdo. - Adalberto Ribeiro.
Janduí Carneiro. - Ernaní Sátiro. - AfonSO dé' Carvalho. Plínio
Lemos. - Osmar de _4.quino.

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores
que os aprovam,
queiram
levantar-se. <Pausa).
· Estão aprovados.
Há ainda sôbre a mesa o seguinte
requerimento:
Requeremos que a Assembléia Nacional Constituinte se faça representar
nas- cerimônias comemorativas do primeiro centedário- do nascimento de
Luis Felipe de Saldanha da Gama, a
realizar-se, depois de amanhã, (7) em
Campos, terra natal do bravo almirante.
Rio, 5 de abril de 1946. - Afonso
de Carvalho. -

Acúrcio Torres.

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que o aprovam, queiram levantar-se. (Pausa).
Está. aprovado.
Em conseqüência, designo o Senhor
Senador Pereira Pinto para representar a Assembléia Constituinte nas cerimônias comemorativas do primeiro
,centenário de nascimento do Alm!.rante Saldanha da Gama, a se reà!izarem na Cidade de Campos, Estado
do Rio.
O SR. BERNARDES FILHO - Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o Sr. Bernardes Filho.
O SR. BERNARDES FILHO-(Pela
ordem) - Sr. Presidente. vou lêr um
requerimento, que em seguida mandarei à Mesa, e para cuja votação é
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O requerimento é o seguinte: (Lé).

"Requeremos à Assembléia Nacional Constituinte que faça sentir ao Poder Executivo a conveniência de fazer publicar, em àVUlsos ou na imprensa, para conhecimento prévio do povo e para receber sugestões as leis que pretenda decretar e que possam interessar tão fundamente à Nação,
como as que se anunciam, sôbre
alistamento eleitoral, limitação de
lucros ... "
e eu incluia o tabelamento de preços,
que já hoje foi publicado.
O Sr. Lino Machado- A feliz idéia
de V. Ex." virá amainar um pouco os
decretos-leis.
O SR. BERNARDES FILHO - A
leitura dêste. requerimento dispensaria, por si só, qualquer esclarecimento
ou comentário que pudesse justificálo, pois é evidente o alcânce da medida
que propomos.
Realmente, a faculdade concedida
ao Poder Executivo de
emitir decretos-lei, além de outros inconvenientes oferece, incontestàvelmente o de
sonegar à opinião pública o conhecimento prévio· de atos ou medidas que
pretenda o Poder Executivo baixar. e
que pela sua relevância, possam, de
fato, interessar à coletividade.
O Sr. Lino Machado- Interessando
à própria Assembléia que se encontra aqui reunida.
O SR. BERNARDES FILHO - Diz
V. Ex." muito bem,. porque, quando
essas iniciativas são do Parlamento,
o inconveniente desaparece, visto como
tõdas as leis são debatidas e discutidas publicamente antes de decretadas.
Nint;uém desconhece a delicadeza
da crise que o pais atravessa, e ninguém, de boa fé recusará certamente,
ao govêrno os meios de que venha
a necessitar para atenuar os seus efeitos, e para debelá-la.
E'. porém. féra .-~ dúvida que cumpre ao Govêrno possibilitar, pela publicação prévia dos seus proj-etos de
lei, a colaboração da opinião pública
ou elas c!::ts~~~ i!'.ter~ssaàas.

Não precisamos ir mUito longe para
verificar que, no· próprio regiine ditatorial, em alguns casos, tal fosse a relevância das leis que deviam s·er decretadas, eram elas previamente publicadas, para receber sugestões. Ainda ao tempo do Estado Novo, em que
quase sempre a opinião pública era
relegada a pla~o secundário, ocasiões
houve, como no caso da lei anti-trust.
em que se davam à publicação prévia
para recebimento de sugestões, certos
projetos de lei.
O Sr. Olavo Oliveira - Como também ocorreu com a lei eleitoral.
O SR. BERNARDES FILHO Exatamente. No referente à lei antftrust, tal foi o vulto da reação da opinião pública, menos contra o objetivo.
da lei do que contra os meios que ela
se propuha a utilizar, para atingir o
seu fim, tal foi o vulto da reação, repito, que o Govêrno foi kvado a sustar
sua execução. Hoje, duas leis de
grande relevância se anunciam como
já zlabcradas e, portanto, prontas
para serem promulgadas: a do a!istamento eleitoral e a r·eferente aos lucros extraordinários cu limitação de
h:cros.
·
·
O Sr. Lino Machado
Leis de
grande importância. Entretanto, nada
sabemos a respeito do que estão fazendo ainda nos gabinetes f.echados, que
são quase um prolongamento da .ditadura.
O. SR. BERNARDES FILHO Diz V. Ex:. muito bem. Ainda ontem
quando aqui falava meu prezado amigo, nobre Deputado por Pernambuco,
Sr. João Cleofas. a respeito do decreto sôbre lucros e:l.'"traordinários, o m€U
prezado amigo· Horãcio Lafer, Deputaào por São Paulo, declarava estar
no pleno conhecimento elo mesmo e
poder informar a respeito. Verificase, Sr. Presidente, que, enquanto há,
apenas, alguns que conhecem o texto
integral do decreto, a Nação inteira e
quase tõda a Assembléia Constituinte
o ignora.
O· Sr. Lino Machado - E' prtvilégio dos apaniguados ...
O SR. BERNARDES FILHO- Ainda quando tivermos merecido a honra
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riamos não mais para solicitar a pu~
blicação desse texto, mas, talvez, para
discuti-lo, sugerindo ao Govêrno as li~
ções qa nossa experiência, sobretudo
porque a crise no Brasil não pode, a
meu ver, ser resolvida por simples decretos e::nanados do l\1inistério da Fazenda. ·A crise é muito complexa e,
portanto. complexas são suas origen:3.
Ela tem que ser encarada ou exai:runada no seu todo para ser combatida
no seu conjunto. Ainda a propósito
quero ler uma nota . publicada sôb1·e
aumento de fretes nas estradas de
ferro, ainda, porque há dias, o ilustre diretor da E. F. Central declarara, em entrevista, que essa ferrovia
não· estava contribuindo para o encarecimento da vida.. Teria, m~sn.o,
afirmado. salvo engano de minha.
parte. que não houve aumento de fretes em relação aos produtos essenciais
ao consumo.
P::.ra

contestá-lo,

Sr. Presid·ente,

pars reforçar o meu requerimento e
mo.;:;!;rar que o problema é muito mais

complexo e tem, portanto, de ser enfrentado de tõdos os lados, não apenas
de um; para provar, que se impõe ao
1\.fullsté::'io da Viação a revisão de tarifas, para diminuir o preço dos transportes e, por~anto, o preçõ por que
chegam ao consumidor os produtos de·
primetra necessidade, vou ler à casa
um tópico do "Correio da Manhã",
nesse sentido, em que cita estatística
lida na Associação Comercial:
"TARIFAS QUE li!Á:rAM

parativo, os fretes até 300 quilômetros. O açúcar passou de Cr$
68,10, por tonelada, na Central, ao
p:ig-amento de Cr$ 144,00, pelo
mesmo pêso; na Leopoldina subiu
de Cr$ 118.00 para Cr$ 165,00; uma
elevação de 110 por cento na l)rimeira e 40 por cento na segunda.
O arroz beneficiado passou de Cr$
37,40 por tonzlEtda, na Central, a
Cr$ 96,00; na Leopoldina cresceu
de Cr$ 53,50 para 95,50; o café, que
pagava na Central Cr$ 71,30, paga
presentemente Cr$ 148,50 por tonelada; na Leopoldina o aumento
foi de Cr$ 173,00 para Cr$ 194,00.
A plebéia fari.nlla de mandioca,
passou a pagar na_ Central Cr$
55,00, dos 28,90 cruzeirôs que pagava; na Leopoldina o aum<:nto
foi de 53,50 para 95,00 cruzeiros;
o feijão sêco também teve o frete aumentado, na Central, de Cr$
37,40 para Cr$ 95,00 e na Leopoldina de Cr$ 53,50 para Cr$ 95,00.
Poderia dizer-se que as duas estradas, a oficial. ~ a inglêsa, que mo ..
nopolizam o transporte de gêne. ros das zonas de produção pdra.
o merc:tdo ca:-ioca, vivem a apostar carreira na elevação de tarifas, obtendo para completo êxito
do páreo, cada qual de · seu lado,
à fácil homologação dos poderes
habilitados a olhar . por isso.
Majorações rerifárias, como asque expomos, prevalecem com relação a outros produtos mdi:>]:lensáveis à mesa de tôdas as elas~
sociais. O encarecimento da vida é
uma resultante de vários fatore.>,
entre os quais ocupam a. >-rimcira.
lln.ha as tarüas altas e .o altern~
tlvo preço do transporte, .sempre
em movimento de progressão c:re.;;.:.
cente. Com tarifas matadoras :lã.o
é possivel estabilizar preços no
mercado que depende da a.rbit.rá.ria oscilação dessas tarüas".

Ao passo que há empenho, da
parte do govêrno, em limitar lucros e estabilizar preços, em benefício do consumidor, nenhuma ·
atenção se dispensa ao aumento
astronômico dos fretes ferroViá.rios, exatamente para mercadorias
que constituem gêneros de prlmeira necessids.de. Na Associação
Comercial !oi lido um resumo es-O Sr. Juran"-<T Pires tatístico a respeito do assuntõ.
D'lias estradas batem · o recórde
licença. para um aparte ?
em matá..'ia de majoração de freÓ SR. BERNA_l'/.DES
tes, a Central e a Lepoldina. Tomaram-se, para um estudo com- Com todo prazer.

V. Ex. dá

FILHO -

O Sr. Jurandir Pires - Seria, alias,
interessante, para fixação de épocas,
acentuar que todos êsses aumentos vertiginosos nas tarifas ferroviárias se
dersm no período da ditadura. Mas,
já no período democrático que estamos atravessando, isso foi feito, pois,
recentemente, o Sr. Ministro da VIação e Obras Públicas, por meio da
portaria, determinou o aumento de 30
por cento nos fretes marítimos, reduzindo-o, para efeito demagógico, a 10
por cento, apenas, quando se tratar de
gêneros de primeira necessidade. Is~o
significa que era preciso o milagre dos
gêneros de primeira necessidade cairem sôbre os navios, para que pudesse
não influir no preço de custo que têm
os fretes. de tõdas as utilidades.
O SR. BERNARDES FILHO ..._
Agradeço o aparte de V. Ex. Já na
Vigência ao atual govêrno tem havido
aumento de fretes.

Há a acrescentar, para concl-qir meu
discurso, que considero errônea a mentalidade pela qual se procura transformar estradas de ferro, ou organizações de · transporte pertencentes ao
Govêrno, em fontes de lucro, porque
são, sobretudo, destinados a servir e:xclusivamente . à economia nacional.
Não se compreende, portanto, que nos
fins de exercício a Central do "Brr.sil
apresente saldos de dezenas de milhões de cruzeiros em :;e~ cofres,
quando, na verdade, isto representa
uma sangria na economia - nacionaL
Não pretendo defender um regime
deficitário para essas organizações.
Mas é fora de dúvida que é preferi-:vel servir realmente aos interê.sses da
economia num regime deflcitário, uo
que disservi-los num regime de saldos.
Era o que ·tinha

a

dizer.

Ultuito

bem; muito bem>.

CE' enviado à Mesa o seguinte
requerimento):

liEQUERIMENTO N.0

81, DE 1946

Solicita à Assembléia Constituinte jaça sentir ao Poder Exetivo a conveniência àe publzt:ar,
previamente, as leis e decretos ãe
interêsse àa Nação, como sejam,
as sôbre alistamento eleitoral, limitação de lucros, taàela.mento d.e
preços e outras.

Requeremos a Assembléia ConstitUinte que faça sentir ao Poder Executivo a conveniência de fazer publicar em avulsos ou na imprensa,
para conhecimento prévio do povo e
para receber sugestões, as leis que pretenda decretar e que possam interessar tão fundamente à Nação, como as
que se anunciam sõbre alistame"':lto
eleitoral, Jimitação de lucros, tabe.amento de preços, etc .... Requeremos .
igualmente urgência para votação
deste.
Sala das Sessões, em 5 de abril de
1946. - Arthur Bernardes Filho. Jurandir Pir~. José Monteiro de
Castro. - Magalhães Pinto. - José
Bonifácio L. de Andrada. - Lycurgo
Leite Filho. - Plinio Barreto. - Jacy
de Figueiredo. - Alde Sampaio. Aureliano Leite. - Paulo Sarasa:te.Dolor de Andrade. - Tavares d' .Amaral. Luiz de Toledo Piza
sobrinho. -Alarico Nunes Pa.checo. Eurico Figueiredo. - João Cleophas.
- Thoiná.s Fontes. - Lino Machado.
Antenor Bogéa,. - Helvecio Coelho Rodrigues. - Antúnio Maria de
Rezende Corrêa. - Octavio Mangabeira. -Hamilton Nogueira. - Fernandes Tavora. - José Cândido Ferraz. - J?.w"Ta,cy Magarháes. - Barreto
Pinto.

O SR. PRESIDENTE - Comunic'l
aos Senhores Representantes que ãen::o
de submeter à votação o requerimento
apresentado pelo Sr. Bernardes Filho,
à vista de existirem sõb:re a mesa os
seg-..tintes requerimentos de urgên,~ia:
Req11eremos urgência para discussão e votação do requerimento, anexo,
no qual solicitamos que a Mesa da
Assembléia Nacion"'.l Constituinte autorize a publicação, em folhet0-5, pela
Imprensa Oficial, do discurso do senador Ivo d'Aquino, proferido, no

plenário desta Casa, aos 2 do vigente
mês, em resposta ao senador comurusta, Luiz Carlos Prestes.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1946.
Luiz Medeiros Neto. Teixeira
de Vasconcelos. Arruda Cdmara.
Ani7:ro Leivas. Mercio Teixeira. Assinatura ilegível. - Glicerio AZves . ...:..... Diogenes Magalhães. Novelli Júnior. - Brochado da Rocha. - Herophilo Monteiro. - José
Maria de Melo. Manuel Dua:rte.
Afonso de carvalho. Damaso
Rocha. Manuel Brito. Milton
Prates. Carlos Noguira. Olinto Fonseca.
Pedro Vergara. assinatura ilegivel. - Costa Neto. -

assinatura ilegível gível - Cesar Costa.

assinatura ile-

Requeremos urgência para discussão
e votação do Requeri..mento n.O· 30.
Em i'..ssembléia Col;lstituinte, 4 de
abril de 1946. - Dantas Junior. Raphael Cincurã Manuel Novais.
- Theodulo Albuquerque. João
Mendes. Raul Santos. N'?s~or Duarte. -Luiz Barreto. ·assinatura ilegível. - Regis Pacheco. Froes da Matta. Juracy Magalhães.- Renato Azevedo. -José Maria de Melo. - Cicero Teixeira de
Vasconcelos. - E. de Farias Junior.
- assinatura ilegível.
Graccho
Cardoso. - Alberico Fraga. - Oscar
Carneiro. - Costa Porto. - Gerci:no
de Pontes. -Luiz Viana. Walter Prado. Osmar de Aquino. Alberto Alves. Aliomar Baleeiro.

Waljredo Gu.rgeL Ep{Iogo de
Campos.
Carlos Marighella.
Walter Prado França. Magalhées
Barata.

O

sR.

LIMA CAVALCANTI

Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre Representante.
O SR. LIMA CAVALCANTI (Pe-

Sr, Presidente, envio à
Mesa requerimento subscrito por vários Srs. Representates e por mim.
Era propósito -da União Democrática Nacional apresentar- um requeri- .
mento sôbre o Departamento Nacional do Café, mas resolveu ampliá-lo,
para esclarecimento de outros assun- .
tos também de grande importância.
Aguardo a oportunidade para, da
tribuna, justificar êsse requerimento em. nome da União Democrática
la ordem) -

Nacional.

(Muito bem) .

O S;;.-.-- -ACúRc:ró- TORRES
Sr. Presidente, peço a palavra, e requeiro a V. Exa. consulte a Casa se
me permite falar da bancada.
O SR. PRESIDENTE- O 'Sr. Representante
Acúrcio Tôrres requer .
permissão para falar da bancada. Os
Srs. que concordam queiram levantar-se. <Pausa) •
Aprovado.
O SR. ACúRCIO TORRES (*) (Pela
-ordem) - Sr. Presidente, ausente do
recinto, por se encontrar presidindo
a Comissão Constitucional, o eminente Senador Sr. Nereu Ramos, liRequeremos urgência para discusde:~: do meu partido, cometeu-:me
a
são do requerimento n. 0 48-1946, que
trata de Fundo Nacional de Proteção - tarefa de dizer à Assembléia, nesta,
oportunidade, algumas palavras sôà Infância.
bre
o requerimento de urgência forSala das Sessões, 5 de abril de 1946.
mt,lado
e há pouco justificado pelo
Costa Porto. Thomás Fontes.
Sr.
Deputado
Bernardes Filho, cuja
-Raul Pila.. - Mathias Olympio. --oração
não
tive
a honra e a ventuDomingos Vellasco. - João Agripino
ra
de
ouvir
na
íntegra,
por também
Fiiho. - F . da Nobrega. - Ma:i: Tater estado, durante parte do discurvares d' Amaral. Agostinho Monso de S. Exa., fora do recinto dos
teiro. José Augusto. Ferreira
nossos trabalhos.
de Sousa. -Alberto Alves. Vergninaud Wanderley. assinMura
O Sr. Bernardes Filho - Mas V.
ilegível. - João Café Filho. - assi- Exa. está a par do assunto.
natura ilegível. - José Varella. Ari Marques. - Amorim Gomes. José Rezende. - Hamilton Nogueira.
(*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. ACúRCIO TORRES
que haja de expedir, na- conformidaDevo dizer, entretanto, Sr. PÍ'esidende da sua própria competência.
te, que, inteiramente a par dos motiO Sr. Nestor Duarte - Então o favos consubstanciados no requerimento de se atribuir ao atual Presidento, em aprêço, desejo pedir à Assemte da República competência para exbléia que lhe negue o voto, porque,
pedir decretos-leis não im(plica que
do contrário, seria o caso de ela próêle não deva dar publicidade aos seus
pria subverter suas deliberações an~
atos?
teriores, e vendo-se, cada passo, surO SR. ACúRCIO TORRES
preendida por sugestões novas que
aparte de V. Exa . nã() está, sequer,
O
contrariam, de fundo e de frente, pebem
pôsto, porque não sugerimos ao
lo modo mais flagrante possível, a
Sr.
Presidente
da República.
orientação tomada.
S. Exa. tem a competência de ex-O Sr. Bernardes Filho - V. Exa.
pedir decretos-leis em face da nossa
não ouviu, então, os têrmos do reprópria. organização atual. ..
querimento.
O Sr. Bernardes Filho - Ninguém
nega
essa faculdade.
O SR. ACúRCIO TORRES
Pede o Sr. Deputado Bemardes FiO SR. AC'úRCIO TORRES
. . . porque, só depois de divididas as
lho, data venia de S. Exa., o absurdo
de ter o;:,r. Presidente da República
duas Câmaras do Congresso Nacional, só depois de estabelecido o Lede publicar ante-proj-etos dos Decretos-leis que haja de expedir.
gislativo Ordinário, e que as funções
dêsse Legislativo, hoje entregues ao
O Sr. Bernard'!s Filho - Não to. Presidente da Re~ública, serão ama~
dos.
nhã devolvidas, na sua propriedade,
O Sr. Lino Machado - Os que vera
essas duas Casas do Parlamento.
sam ·assunto relevantes, como os in.:.
O Sr. Aureliano Leite - V. Exa.
dicados da tribuna.
está sendo mais realista que o rei.
O Sr. Tolcdo Piza ....:... Somos surpreO Sr. Barreto Pinto, aqui a meu laendidos todos os dias com decretos de
do, acaba de afirmar que o· Sr. G:!~
suma. gravidade.
neral Eurico Dutra, ficaria muito satisfeito com as sugestões que a AsO Sr. Nestor Duarte - Absurdo é
sembléia
lhe oferecesse.
não publicar.
O SR. ACURCIO TORRES - Sr.
o Sr. Bernardes Filho - Pedi a
publicação quanto aos assuntos de Presidente, eu não ajo
conformirelevância.
dade dos gostos, mas de acôrdo com
as prerrogativas que. me são inerentes
O SR. ACúRCIO TORRES
de
membro do Parlamento Nacion!!l
Admito o a-parte do meu nobre co(Muito
bem.)
lega Sr. Bernardes Filho. Assuntos
Não
dou
ou nego medidas por caude relevância, no meu entender, sesade
conchavos
com homens que
rias todos, porque cada um é relmandam,
ou
governam;
ajo votando a
vante nesta ou naquela esfera da cauou
contra,
apoiando
ou combafavor
sa pública.
·
tendo o Sr. Presidente da República,
A Assembléia, Sr. Presidente, deve
conforme me parecer mais ce:;:to, em
estar convencida, pelo seu próprio voface das anteriores deliberações da
to, expresso na manifestação da sua
Assembléia. ·
.maioria, que o que ela detenmnou
O Sr. Lino Machado - Todos nós
{oi: enquanto não fizermos a Consaqui, temos agido assim.
tituição, enquanto · não nos dividirO SR. PRESIDENTE- Lembro ao
mos nas duas Casas do Parlamento,
nobre Representante estar findo o
ou seja, em Legislativo Ordinário, a
tempo de que dispunha.
elaboração do direito positivo é da
O SR. ACURCIO TORRES- Um.
.competência do Chefe de Estado, que
segundo apenas, em face da nossa
a pratica, sem ter de submeter como
velha simpatia (.Riso) .
. que a uma forma plebiscitária os atos

na

-

Sr. PreSidente, até que façamos a
Constituição e entremos na nossa
função própria e específica de legisla.dores, os decretos-leis são da exclusiva competência do Presidente da
República.
Vários Senhores Representantes

-~·

O SR.. PIRESIID!ENIIlE
Vossa
Excelência pretende le'Va:lta,· questão
de ordem?
O
SR.
BAfRLRJETO PINTO
Desejo saber Siõ pooso peãir, dentro
do Regimento, preferência para a urgência, requerida :pelo S1 . Bernar-des
Filho e outros Rep~sentantes.

Mas não clandestinos.
O SR. Pl&ESEEN'l'E
Case
O SR. ACU'RCIÓ TORRES- PuV. Ex.." encaminhe à M<!SJ. algum reblicar os anteprojetos, ou não, é ma;..
querim€Uto, submetê-lo-ei ·ao p!.mátéria que escapa à nossa competênrio.
cia, mas que apenas se situa na vontade do cidadão ora na chefia do GoO SR.
BARIRIETO PINTO
vêrno da R~pública. Por isso, nego o
E' o qu~ vou fazer, e:J.vi.ando meu
· meu voto ao requerimento em aprêrequerimento à Mesa. -"1s w·gências
ço. <Muito bem)
estão na moda.
O SR. LINO MACHADO- Peço a
·o SR. 'PR®Sa:DENTE
continua
palavra.
a discussão do requerimento n.c 16,
que envolve matéria de Urgência_ .
O SR. PRESIDENTE - Não esta
,.
em discussão o requerimento. Devo
Tem a palavra. o Sr. Representante
um esclarecimento à Assembléia.
Agostinho Monteiro:
Além dêsse, como. já disse,
Mesa
O SR. AGOSTINHO MON'l'EIRO
recebeu outros requerimentos de ur- Sr. Presidénte. vários oradores.
gência. Nos têrmos do Regimento, oberepresentantes do Brasil central. têm
deço à ordem e:in que são formUlados.
reclamado, desta tribuna, proVidências· urgentes para. a situação de ~a
Encerada a discussão do requerimento
n.0 16, anunciarei a do · requereimento zendeiros e ~,_gue possuinassinado por diversos Srs. Represendo 'boiadas prontas para o â.bãte, inextantes. Não posso alterar a ordem, e,
plicàv~lmente, não são negociadas e
muito menos, admitir a discussão de
conseqüentemente trazidas ao merrequerimento não submetido ao plecado.
nârio.
Ao mesmo tempo, o Govêrno baixa.
decreto
isentando "de direitos de im'Era o que desejava esclarecer.
portação e demais taxas aduaneiras,
O SR. LINO MACHADO (pela ormclusive a de previdência social pelo
dem> - Sr. Pesidente, agradeço o
prazo q:e seis meses, o ga.do vacum
esclarecimento que V. Ex..a acaba de
importado dos
países lí.D::útrofes e
dar ·à ConstitUinte, e estou certo de
destinado ao consumo das popWa.ções
que, no momento oportuno, V. Ex...,
locais". ·
não me negará. a palavra porque queDa reclamação dos Deputados inro usar de um direito e ter o pra- · fere-se a existência de grande qllll.Ilzer de tecer ligeiros comentários em tidade de gado em condições de ser
tõmo das palavras do Ifder da maioentregue ao consumo.
ria, que neste momento, reacionàriaDo at9 governamental decorre conmente, não se quer submeter à suvicção
diametralmente oposta.
gestão de que todos os problemas naeionaãs de alta releYância sejam tno,E' patente o desacôrdo que precisa ·
'Zidos ao conhecimento da Casa, anser convenientemente esclarecido, pates de resolvidos no Gabinete fechado
ra que se não reprod,uzam situaÇÕes
do Sr. Pesidente da República.< Muisemelhantes às ocorridas na. Ditaduto bem).
ra, em que vários decreto-leis
se
tornaram
inoperantes.
O SR. BA!RtRIETO PINTO
'Peço a. palavra., :pela oroem, Sr. PreAinda ontem, baixou o Govêmo
·~dente.
outro decreto sôbre carnes, que não

-a

-89será executado em tôda sua ple·
nitude. Tanto êste como o primetro
decreto refletem a desordem econômica e conseqüentemente admlmstrativa que nos trouxe· o Estado Novo.
E dillso terão a prova, em breve, os
Srs. const~tuintes.
O Sr. Le:ri Santos - O Estado
Novo é sempre o bode expiatório de
tudo.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO

tro, deve pesar seriamente no espírito e deliberações de nossos homens
de Govêrno, para que as resoluções a
serem convertidas em leis, ·não agravem mais a restrição de crédito a
que foram levados os produtores e
propora:.onem, de faro, uma asslstência real à produção". E conti.:.
:uuava: "ainda agora Sr. Minlstro,
por um imperat:vo patriótico, sou !ot"çado a tomar-lhe o valioso tempo
externando as minhas dúvidas com
relação ao- êLto da assistênci..:l. desejada por todos e prometida em discurso pelo Sr. Presidente da República.
Razões
ponderáveis,
infelizmente,
robustecem· essas dúvidas e me !~vam
à convic~o da pr~caTiedade, ou talvez,
inexequibilidade
das
providênciaS
contidas no Decreto-lei n.o 1.888, de
13 de Dezembro de 39.
Mas, esta matéria, virá a seu tempo, se assim desejar o nobre colega,
Sr. Souza Costa, ou me imponham
os deveres do mandato no sentido de
evitar a volta da Dita<lura e da necessária fixidez do regime democrático, único compatível com a dignidade
humana.
O Sr. Coelho Rodrigues - Muito

- Não há. de querer, por certo, o
ilustre
colega defender o Estado
Novo, qUe tantos malefícios trouxe à
Nação.
Senhores: Tão desatento ao problema econômico andou o Go:vêrno
Vargas e o seu talentoso Min.lstro áa
Fazenda, que me senti, por vêzes, no
d.ever de escrever-lhes, mostrando a
impro:ficuidade e até a mexequibilidade de leis decretadas. Assl.IIl procedi com referência aos Decretos-leis
de amparo à lavoura, de ns. 1.001 e
1.003, de 29 ·de Dezembro de 38. e
a respeito dos quals af!.rmei: unão
atenderiam aos interêsses do Brasil,
no setor máximo, - o da produção. e, de fato, não foram exeqlliveis,
apesar das leis complementa.re~ decretadas, ].:losteriormente, no sen•.ido
bem.
de torná-los producentes" - Decretos-leis ns. 1.172, de 27 de Março
O SR. AGOSTTh'RO MONTEIRO de 39, e 1.230, de 25 <ie Abril de 39.
E' fora de qualquer dúvida. Mas, o
problema de hoje é o da Pecuária, que
O Decreto-lei n. 0 1.888 de 13 de
também
sofreu as conseqüências do
Dezembro de 29, considerado maraepicurismo ditatorial.
vilha curativa para. a econonúa., foi
por mim também considerado inaA pecuária não foi seriamente asdequado· e improdutivo, "mesmo exer- . sistida e, muito menos, orientada pêlo
citado de modo coercitivo para os
Estado Novo. Sempr~ deSeJOSO de coe-.
credores", tão do hábito e sabor das
perar, e, dentro de meus b.ã.bitos de
ditaduras.
afirmar documentando, vejamos
a
Seguro de que nenhum fundamen- - situação do criatório de bo~inos . no
Brasil, entre 1930 e 1945.
to econômico presidia às decisões do
Govilrno, cumpri o meu dever alerO Sr. Glicério Alves - V. Ex.a dá.
tando os detentores do poder em têrlicença para um aparte ?
mos que agora repetirei: ·"O resulO SR. AGOSTINHO MONTEIRO tado dessas medidas e de muitas ouAcho
que ainda ~ão é oportunL>, mas
tras, entre as quais a do grande rease
V.
Ex." julga que cteve_ apartear,
justamento econômico, assim como a
terei
muito
prazer em ouvi-lo.
inexeqüibilidade de tõdas as proviO Sr. Glicério Alves - Devo 1lzer,
dências até sgora. tomadas em rela-.
com o respeito que me merece que
ção ao crédito à produção, fácil de
V. Ex." faz injustiça quando diz que
serem rememoradas, mas qoo me dispenso pela apertura. de espaço, em
o govêrno passado não amparou deo:arta. que desejo lida. pelo Sr. Ml.!lis- vidamente a pecuária ..•

J
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-90O SR. AGOSTINHO MONTEIRO Não faço injll:Stiça. Vou provar.
O Sr. Glicério AZt1es - • . • porque·
. a Carteira de Crédito Agrl<:ola do Ban-

co do Bra.sil financiou a pecuária brasileira com Cr$ 2.841.000.000,00.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO -

·v. Ex." bem sabe como foi a.l)licado êste
dinheiro e a. prova· de que essa aplicação não. foi frutu_osa e producente
está na falta de carne em todo o Brasil.
o Sr. GZicério Alves - Isto é outra
causa que terei oportunidade de responder a V. Ex.".
O SR. AGOSTINHO MON'l'EIRO -

Em 1930, era o rebanho brasileiro o
4.o do Universo, só superado pelo indiano, americano e russo.
Contávamos 40.864.000
bovinos.
Nossa visinha, a Argentina, possuia
30.000.000. O mapa abaixo, fixa perfeitamente a nossa posição entre os
principais pafses produtores de carnes.

tiva oficial do Serviço de Estatrstica
da Produção ão Ministério da Agricul-

tura e que leío especificamente a fim
de relembrar aos Srs. Constituintes,
a riqueza peéuária em seus Estados:
Acre .................... .
Amazonas .............. ..
Pará ................. : .. .
~IaratUlão

.............. .

27.900
365.500
878.000
957.900
985.300
1.215.600
423.500

Piauí .................. ..
Ceará ................... .
Rio Grande do Norte ... .
545.9(1(1
Paraíba ........•..........
Pernambuco ............. .
703.900
Alagôas ................ ..
244.500
Sergipe ................. .
299.100
Bahia ................. ..
3.284.600
Espmto Santo :-:· ..•.. _, ..
362.200
Rio de Janeiro ...... .. -:.·884.200
Distrito Federal ......... .
11.500
São Paulo. . .... .
2.515.542
Paraná ................. . . 401.500
S:inta. Catarina ......... . 1.1}40.40()
Rio Grande do Sul ..... . 8.354.250
Mato Grosso ........... . . 3.229.000
Goiás .................. . 3.234.900
Minas-Gerais
..•........ ·. 11.580.500
------~otal ..........

41.546.092

Rebanhos mundiais de gado

Em 1.000 cabeças.

O quadro acima é o documento vivo
da
incúria do Govêrno ditatorial, seBovinos:
não, talvez, o crime do abandono de
uma das maiores fiquezas do Pais.
Número
Paises
De 1930 a 1945, o aumento não foi
índias inglêsas ............ . 165.540
senão de 6S2.Q92 cabeças\
Estados Unidos. . .......... . 68.000
Nenhum fazendeiro ou criador des~
Rússia ..................... · 49.256
conhece
que a exploração pecuária ra~
Brasil ..................... · • 40.864 cionallzada possibilita seja contado em
Argentina - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.868 dõbro o rebanho, no prazo de 10 anos
México ....... : . ............ . 10.083
desde que obedecida tun.:J, natural perInglaterra . : ................ . 8.659 centagem
na matança de vacas.
Uruguai .................... . 7.372
O Sr. Bastos Tavares - V. Excia.
Itália ............ · • · .. · · · · •. • 7.089
sabe que nos recenseamentos 9-uase
Só a :india, com seus 1~.000.000
sempre há sonegação da população
de bovinos, os Estados Ucidos, c6m .
pecuária. O criador que tem três mU
68.000.000 e a Rússia, com 49.256.000,
se avantajavam às nossas 40.864.000 ' cabeças· diz ciue tem apenas lnil.
cabeças.
O SR. AGOSTINHO MON'I'EIRO
A posição do rebanho brasileiro em - Vou responder à sua ponderação,
1940, 10 anos depois, registra um auilustre colega. vou dar a vantagem, no
mento ridículo que não atinge ao mimeu estudo, de quatro milhões na estalhãO, pois, precisamente de 682.092 cabeças, "como se depreende da estima- tística oficial.
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Só nos anos de 42. 43 e 44 foram
abatidas 3.847.809 vacas, assim discriminadas:
1942
1943
1944

1.542.177
1.305. 755
999.937
~otal ......

3.847.809

As matrizes foram levàdas à. matança para consumo, na proporção de
mais de 30% do gado abatido.
Em viagem de estudos, sôbre o gado
Caracú, que fiz a São Paulo, em 1940,
acompanhado de técnicos do Minis-

tério da Agricultura e da Secretaria
de Agricultura de São Paulo pude com
êles constatar as manadas de vacas
que, pelas estradas, se ãirigiam para
o Matadouro de Barretos. Lamentamos, então, a imprevidência do Govêrno,. consentindo o desfalque do rebanho, desfalque de que se ressente·
agora a população. Sendo todos os
produtos de pecuária imprescindíveis
à vida do homem, só isso deveria nortear o Govêrno na õ.efesa dessa riqueza, talvez a mais consolidada da
Nação. O próprio Govêmo estima em
9;058.530.000- de cruzeiros o valor do
rebanho bovino brasileiro, conforme
registra o quadro abai.xo:

Mato Grosso......... 650.000.000,00
Goiás .. .. ... .... .. ..
657.335.000,00
Minas Gerais ........ 2.227.690 .ooo,oo
~otal.

• . . . . . . . . . . 9.058.530,00

Lastimável é êsse valor porque desfruta a pecuária brasileira de um
clima propício ao criatório, de uma
vastidão de campos naturais· de preços acessíveis, de abundância dágua
e benignidade das epizootias, entre as
quais, a pneumo-enterite e a aftosa,
que nunca determinaram dizimação
das manadas. Nem mesmo a raiva
dos bovinos, de relativa freqüência,
trouxe danos definitivos.
O Sr. Pedro Ludovico - Em Goiás
não liá a raiva dos bovinos; só em
Mato Grosso.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO

- . . . Atentem, Srs. Constituintes,
para o yalor da riqueza pecuária, em
geral, que se eleva a 13.909. 745.000,00,
de cruzeiros.
Examinemos, agora, a capacidade
de fornecimento do rebanho bovino
para o consumo de nossas populações.
Já vimos ser êle numerica."llente
inferior à população hnmàna. Somente isto determina desequilíbrio,
que se agrava pela diminuta arroEstimativa da população bovina
bação do gado, menos de 200 quilos
(Valor)
de cac'a carcaça, fraca percentagem
de rezes em condições de consumo Cr$
10% a 12% no máximo - e dificulAcre. . . . ......... .
10.323.000,00
dade na circulação do produto vivo
Amazonas.· ....... .
73.100.000,00
ou
morto.
Pará. . ..-.......... . 188.770,000,00
O
Uruguai retira de sua população
Maranhão ...•.•.... 171.139.000,00
bovi.Tla
16%, a Argentina 18 a 20%
Piauí. . . .......... . 191.581. 000,00
e
os
Estados
Unidos vão até 27,50%.
Ceará. . ........... . 303.900.000,00
Com
muito
maior
arrobação e organiRio Grande do Norte 103. 953.000,00
zação
nos
transportes,
êsses países se
Paraíba. . . . ...... . 159. 949 . 000,00
abastecem
e
intervêm
no
mercado in· Pernambuo. . ..... . 221.863.000,00 .
ternacional.
Alagoas. .. . ........ .
77 . 725. 000,00
Sergipe. . .......... . 104.538.000,00
Para facilidade de cálculos e comBahia. . .......... . 748.745.000,00 . pr'éensão do assunto - e atendendo
Espírito Santo ...•...
à solicitação de há pouco do nobre
86.060.000,00
Rio de Janeiro ..... . 269. 848. 000,00
colega Sr. Bastos Tavares, preDistrito Federal ..... .
firo considerar o nosso rebanho de
4.048.000,00
. São Paulo .........•.
41.500.000, estimativa oficial, elevado
754. 633. ooo.oo
Paraná ............ . 117.552.000,00
para 45.000.000. E é mesmo provável
santa catarina ..... . 339 . 784. 000,00
que a..<:Sim o seja, como veremos,
Rio Grande do Sul .. 1.622.314.000,00
adiante, em quadro oficial, pois, tem

-92-.
sido trazidas, em média, para o consumo, 4.500.000 rezes anualmente
(10% de um-rebanho de 45.000.000).
l;:sse número de 4.500.000 de rezes
abatidas nos matadouros, frigoríficos
e charqueadas, foi devidamente apurado pelo Govêrno através estatísticas
obtidas pela aplicação e regulamentação do. Decreto-lei n.0 1.633 de 28
desetembro de 1939 em virtude do
qual: "todo estabelecln:iento que se
dedique à indústria de produtos de
origem anilnal; é obrigado a manter
um livro registro da respectiva produção, de acôrdo com o · modêlo que
fôr fornecido pelo S. E. P." Minhas
investigações - vejam os nobres colegas que não pratico L.;.justiça - levam-me a fazer justiça à atuação da
Ditadura, no tocante ao levantamento
de dados estatísticos sôbre a produção pecuária. Realmente, o Serviço
de Estatística da Produção do Mlnistério da Agricultura documenta exaustivamente todo o desdobramento da
~ezes

Anos
1940 ....................
1941. ....................
1942 ....................
1943 ....................·
1944 ....................

riqueza pecuária, se bem que se ressinta, ainda, da falta de recenseamento do rebanho.
Em meu discurso sõbre a alimentação afirmei que o rebanho bovino
brasileiro só poderia fornecer aos
mercados lO_% do seu global.
Eis o comprovante oficial:
Números de cabeças abatidas

1940 ..................••
1S41. .....•••........••.
1942. • • • . • . • ..••..•
1943 .................. :.
1944 .................... .

4.595.891
4.751.105
4.978. 7864.591.846
4.035.815

Zeloso pelo contrôle dos dados estatísticos, procurei apurar a veracidade
dêsses números- glo!)ais na especifica- .
ção das qualidades de ·rezes nele representadas. E, assim ,poderão os senhores Constituintes apreciar o número de bois, vaca e vitelos sacrificados anualmente:

abatidas no quinqüênio 1940 a 1944

Bois

-·----:Y~as

3.,976.375
3.378 ..652
3.247.192
3.068.508
2.819.046

511.193
1.-177.934
1.542.117
1.305.755
999.937

Vitelos
108.-323
194.819
189.477
217.583
216.832

Totais
4.595.891
4. 751.105
4.978.786
4.591.846
4.035.815

centando a isso, desejava dizer a.
Posso assegurar que ascende sempre
a muito mais de um milhão o número
v. Ex." ...
de matrizes · levadas aos Matadouros,
O SR. AGOSTINHO. MON'I'EIRO
Frigoríficos e Charqueadas. Estas co-Conheço o pensamento de v. Ex.8 •
tas ainda não expressam rigorosaVou responder.
mente a verdade, que ressalta, da falta
O Sr. Galena Paranhos - Tenho
de acréscimo do rebanho nestes úlem
mãos dados oficiais do Estado de
timos Vinte anos. Entretanto, fica
Goiás,
publicados no "Boletim Estapatente a. forte contribuição de vacas
tístico",
pelos quais se v~rífica que a.
na matança. anual, acima de 30%.
·
exportação
de gado vem decaindo •.
Quem qUiser estudar, com desejo de
Em
1940
foi
de 329.967 cabeças; em.
bem servir à.. causa pública poderá,
1941
de
294.924;
em 1942, de 298.996;
verificar que o número de carcaças
em
1943,
de
228.092;
e em 1944, de
de vacas deve responder pela média
200.060.
baixa de carne, em relação ao nfui:fero
de rezes abatidas.
O SR. AGOSTINHO MON'l'EIRO.
o Sr. GalZ'no ParanhOs - Todc - V. Ex.a. está documentando o despecuarista tem natural cuidado em
caso do Govêrno pela pecuária.
selecionar seus reoanhos. As vacas
O Sr. Galeno Paranhos
Em
destinadas ao abate, geralmente são
impróprias para a procriação. AcresGoiás, a retenção de grande ·parte

-93dêsse gado suplanta a capacidade de
~as invernadas.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Porque o Govêrno, em 15 anos de
ditadura,· não cuidou de Goiás, tie
· Mato Grosso nem de Minas Gerais,
como vou provar. A culpa é tôda
dele. Precisamos ser sinceros conosco
:mesmos e ·com a Nação. Nisso não va1llenhuma animosidade pessoal contra
os governantes.
Preste atenção a Casa para êste
detalhe, mtlito interessante, para
quem olhar ·com carinho para o futuro
do BrasiL
·
O rendimentos de carne com osso
c:io nosso gado é muito baixo. Desce
3l 115 quilos, por cabeça, no Piaui, e
. a 109, no· Ceará. A carcaça mais pesada é a do gado catarinense - 237
:s)or unidade, que destaco com agrado,
desejoso por encontrar, como realmente venho encontrando, motivo
para absolver o democrata e viflrante falangiário da Aliança Liberal
Q ilustre Senador Nereu Ramos, do
seu incompreensível convhrio com a
Qitadura · extinta e namôro com as
desejadas.·

q

Sr. -~ino Machooo -

:fará ;t

ruunõro.

v.

Ex."
fineza de repetir qual foi o

O Sr. Lino Machado- Muito obrigado a V. Ex.3 • Agora já sabemos de
quem é o namõro.
O Sr. Fernandes Távor..: - Posso
confirmar as expressões .de V. Ex."
porque conheci o Senador Nereu Ramos no tempo em que perlustrava · o
Norte com o Sr. Assis Brasil, fazendo
a campanha democrática da Aliança
Liberal.
o Sr. Lino Machado - Perfeitamente, em 1929.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Não compreendo, em verdade, êsse
convívio de S. Ex." com a ditadura
extinta, ·nem o namôro com as desejadas.
O Si. Abelardo Mata - Então, o _
discurso de V. Ex.a não é econômico,
mas sim político?
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
Pêrfeitamente. l!: político-econômico.
O Sr. Abelardo Mata - Era o que
desejava saber .. o funlio é êsse; não
há objetivo de construir.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Venjam os Senhores êstes dados,
que são interessantes: - "Produção
de carne no quinqüênio 1940-1944:
Aqui têm os Senhores Constituintes
o pêso· médio das carcassas nos Estados:

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO.
- Tenho o prazer de prestar uma · Rendimento de carne com osso, nos
mti.tadouros das grandes· cidades ·
homenagem ao ilustre lider da maio1942
na, Sr. Senador . Nereu Ramos, destacando que o gado catarinense é o
Unidades -Federais - Pesos médios
de maior arrobação no Brasil: 237 por
11Ili.dade. São dados oficiais e não
Observados (kg.)
JlleUS, que vou rei>etir.
Bois e vacas
Aliás, o rendimento de carne com
Acre ................. , .. .. .. . 177
• QSSO ·do nosso gado é muito baixo.
Amazonas . • . . • • . • . • . . • • . • • . • 155
Desce a 115 quilos por cabeça no Piauí
e a 109 no Ceará. A carcaça mais
Pará. . . . ..... : . . . . . . . . . . . . . . 160
pesada é a do gado catarinense - 237
Maranhão. . . .. .. .. .. .. .. .. ,... 144
Piaui. . ; .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
115
por unidade, que destaco com agrado
desejoso por .encontrar C'Olllo realCearã. . . ............. .... .. .
109
mente venho encontrando motivos
Rio Grande do Norte. . . . . . . . . . 149
para absolver, o democra:a e vibrante
Paraíba . . .................-. . 142
:ralangiá.rio da Aliança Liberal o UusAlagoas. . . .. ...........·.. .. . 159
tzoe Senador Nereu Ramos, do seu in-· Pernambuco. . . .. .. .. .. .. .. .. 121
Sergipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
compreensível convívio com a ditadura
extinta _e namôro com as desejadas.
Bahia. . . . ................ : . 196..

~

Espírito santo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rio de Janeiro. . . . . . . . . . • . . . . .
Distri.to Federa· . . . . . . . . . . . . . . .

São Pauio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Catarina . . . . . . . . . . . . . . . .
Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . .
Mato Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·Goiás ..................... -. . . .
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186
181
203
187 .
203 _
237
192
176
199
192

Minas Gerais . . . . . . . . . . . . ... . . . .
E[s o_ quadro que re~a a precariedade da quantidade de carne -dada
ao consumo do povo brasileiro:

.

Pro!Zução de carne no quinqüênio 1940 a 1944
766.002. 889
. 781.635. ~97
• 1942 •. -.........•.• : . ... .
803.056.507
1943 ......•........ :.. ..•- 682.942.721
1944 •.•.................
625.733.456
1940 ..••.......... : •....

1941 ................... .

Dêsses números oficiais, se -deduz a ·
ínfima. quantidade de carne que po-

o epicÚl:i.stno ditatorial. Hoje, adianto
o apurado por .mim no Pará. Cabe

a cada paraense, diàriamente:
Arroz. . . . . . ............... .
47,:1
Feijão . . . . ............ .
13,1
Açúcar. . . . ..... -........ .
3,06
Milho . . . ~ ............... .
0,40
Carne . - . .· ............. .
21,09
Fa.rlnha. . . . ............ ~ 129,3
Charque. . . . . . . . . . . . . . . .. .
·M
Não resisto em comparar êsses dli.dos -com. uma ração-tipo, determinada
pela Comissão de Salário Mínimo,
criada pelo Estado-Novo. l!: bem uma
espécie de suplício de Tântalo, dada
a deficiência e carestia dos gêneros
,- ~
alimentícios:
Carne. . ·. ~.-~-.,-,-.. ~---·...... 150,0
Feijão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,0
Banha. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legumes. . _. . ...._. . . . . . . . .
:Manteiga. . . . . . . . . . . . . . . . .
Farinha. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pão. . . . . ~ ......... :. . . . .

25,0
29M
400,0
250,0

derá. tocar, anualmente, a cada habi100,0
tante. No último ano de 1944, coube a
200,0
cada brasileiro a miserável quota. de --.Q_afé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,0
13 quilos por ano, ou sejam 36 graArroZ:--:--, _.•..._,_. . . . . . . . . . 120,0
-mas diárias, número ainda inferior
Açúcar. . . . ...... :~ ·. . . . . . . 100;0-- · ao encontrado pelo Professor Josué
Frutas . . -- . . . . . . . . . . . . . . . .
3 u.
de Castro nos anos . que precederam
Sr.
Segad(J$
Viarnz
_
Pergunta0
a última gue..'"l"S. (1935 a 1938) .
o sr. Abelardo Mata_ São dados ria a V. Ex.", que lê estatísticas tão
oficiais? os que tenho à mão, ofiprecisas referentes ao Pará: quantas
ciais, dão 25 quilos- per capitcr..
calor'..as, em média, têm as rações alimentares no seu Estado?
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
Diz_ aquêle professor:. "0_ nosso
COI1S1lm.O dE: carne é de 55 quilos, per
capital e por ano, enquanto que êste

-

O SR. AGOSTINHO MON'IIDRO
-Posso, até, oferecer a V. Ex." um
trabalho meu nesse sentido. Elas es-

tão abaixo do normal.
consumo atinge 136 quilos na Argeno Sr. Segad,(J$ Viana - Pelos datina, 107 na Nova-Zelândia, 62 nos
dos que V. Ex."' acaba de ler, teii].OS
Estados-Unidos, 64 na Inglaterra, 57 · a. impressão de que o povo do Pará
na Dinamarca. E, vale acrescentar
morreu de fome. Seria o caso de ína fa.lta de a.ssistênciru ao rebanho
dagar: Onde estão os eleitores de
bra.sileiro nos colocou. também em la- · v. Ex."? (Ri.so.)
O SR._ AGOSTINHO MON'l'EJRO
mentá.vel situação no que diz reSpeito
a outros produtos indispensáveis à . Não compreendo, na- realidade,
vida - o leite, o queijo e a mancomo ainda estamos vivos. Será. :pgrteiga. O povo brasileiro só podia
que aqui temos comida? V. Ex." por
consumir antes da guerra 600 gramas · exemplo, recebe 15 :plll cruzeiros de
de queijo e manteiga, entl-'ilallto os · subsidio; outros têm fortuna; outros
ainda, a fiZeram, e muito grande, . à.
Estiados-Unidos, a Inglaten-a e a Dinama.rca, consumiam, :respectivamente· sombra de Estado Novo. Estão, por
ts; 10 e 8 quilos.
assim dizer, de barriga cheia, mas o
Em · breve darei a cota diá-'"ia dos
povo brasileiro vive em estado de. subprincipais alimentos a que nos levou
nutrição.
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Convido V. Ex.... para. .ouvir um
técnico do Govênio, capacidade .Interessante, o Sr .. João car::.os Vital.
S. ·S. mostrará, em gráficos, alguns, até coloridos, como de :tato vivemos em· estado de· subnutrição, de
subfome crônica.
O Sr. Segadas Viana - Mas só no

Mas, voltemos _ao estudo da carne.
A deficiência gritante da produção e
conseqüentemente do consumo de
carne não deveriam ser desconhecidos
do Govêrno. Só mesmo a falta de
estudo do assunto pôde permitir a exportação do produto .no VUltoso volume documentado p~lo quadro que
vou ler:

Pará..

-

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
Não. No Brasil inteiro.

Exportação de carnes

Toneladas

1940 ........................... .
1941. .......................... .
1942 ............•.••..•••.•••••.
1943 . .:.......................... .
1944 ........................... .

A guerra é a justificativa dessa exportação=Entretanto, se ·os nossos
aliados tivessem sido esclarecidos sô. bre a· real situação da pecuária nacional, .certamente, não. eXigiriam retirássemos da boca dos brasileiros o
alimento de que tanto careciam ...
O Sr. Pedro Ludovico
· Nessa
época podíamos ex;portar 20%.
O SR. AG9STINHO :M:ONr'T'l"'·EIR~Q
- Os dados que cito são da Revista
do Ministério da Fazenda. e não podem sofrer contestação.·
·
.. ; e tanta falta ainda :faz. Não hâ
dúvida que não temos carne para expomr e a de que dispomos, anualmente, é insuficiente para o consumo da população.
·
ReconheÇO não ser ainda possível
evitar ou mesmo suspender a exportação. A carne ·do Rio Grande, tem
mesmo que ·ser escoada até que possamos distribui-lá aos brasileiros.
O Sr. Abelardo Mata - Vossa Excelência, até agora, nada disse no
sentido da construção.
O SR. AGOSTINHO .MON'l'EIRO
· -'- V. Ex." é engenheiro naval e sabe
que não se constrói um arranha-céu
.sem derrubs.r o casaria velho.·
O Sr. Abelardo Mata -Sou tam-.
bém pequeno lavràdor e pequeno Criador.
·
O SR. AGOSTINHO MON'rEIRO
- Devemos, pois, derrubar o casariõ

148.119
108.377
128.118
66.454
50.971

Valor em Cr$ Preço médio
· (Toneladas)
465. 813. 000,00
449. 000. 000,00
636.714.000,00
399 •681. 000,00
311. 796. 000,00

3.145,00
4.143,00
4.970,00
5.924,00
6.117,00

··velho da ditadura e erguer o edifício admirável da Democracia. (Muito
bem. Palmas.)
O Sr. Pedro Ludovico - Pena é
que V. Ex.", espírito brilhante ·e co-

nhecedor de assuntos econômicos, seja
tão apaixonado na sua critica.
O Sr. Abelardo Mata - O discurso do ilustre Representante do
Pará é político e partidário.
O SR. · AGOSTINHO MONTEIRO
- Dizem que sou apaixonado. Sou
apaixonado, sim, pelo Brasil, pela felicidade do povo brasileiro. (Palmas.>
.O Sr. Benjamim Farah - Vossa
Excelênéia está fazendo dema,goria.
(ApoZados e não apoiados. Protestos. O Sr. Presidente reclama
atenção.)
·
O Sr. Paulo Sarasa:te - Que fêz a

ditadura se não demagogia, através do
DIP e outros organismos da mesma
natureza?
o Sr. Amara! Pei:J:oto - A propósito da estatística que V. Ex." acaba ·
ae ler, devo dar lliÍl. esclarecimento:·
De fato, no ano de 1941-42, a exportação de carne do Brasil Central :foi
muito grande. V. Ex.", entretanto, citou que, no ano de 1943, essa exportação diminuiu. Devo · explicar porque. Tendo assumido, em novembro daquele ano, . a responsabilidade
do serviÇO de . abastecimento do Rio
de Janeiro, o meu p:rimeii'o ato
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qualquer modalidade - ca.me •·erde
ou industria.llzada - pelo Brasil Central, só tolerando a exportação, através do Rio Grande do Sul. Os govêr·
nos aliados tiveram forte interferência junto ao Ministério do Exterior e
pessoalmente junto a mim, para gue
:fôsse liberada essa exportação. Recusei terminantemente e, até hoje, a
exportação do Brasil Central está.
proibida.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
..:.. V. Ex.a fêz multo bem. Cumpriu
com o seu dever. Por isso é que a si·
tuação hoje não é mais grave. Faço
justiça ao ato de V. Ex.a.
ó Sr. Amaral PeixÇJto - Ato de
um representante do Govêrno passado.
-

O ~R. AGOSTINHO MONTEIRO
O aparte de V. Ex.a. comprova o

êtto anterior~ Se as providências ti·
vessem siqo tomadas em 2940, teriaDJ.os hoje carne necessária para o

10% dessas familias e, isso mesmo, em
alg-..ti:ls dias da semana. Entretanto,

Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio
Grande do Norte e demaiS Estados
tOdos de rebanho insuficiente às ne- ·
cessidaàes de consumo, podem receber
carne ótima do Rio Grande do SUl.
Aliás Recife, antes do bloqueio submarino, recebia com certa regularidade
carne frigorificada ão Sul, em pequena quantidade... ·
O Sr. Glicério Alves - Só não recebe agora por falta de ··transporte.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- ... . dada a diminuta cUbagem dos
frigoriflcos dos nossos navios de cabotabem. A nOssa. frota não possui .nenhum navio frigorífico. Nunca se co.:gítou diSSo- ,Entretanto, o valor da
produção de ()ngeln. '"animal equivale
a mais da metade da agrícola. Eis o
valor da produção de origem aniiilal:
Valas em crS
1940 ....•.........
1941 .............. .

conswno naciol:lal. .
A nenb.uma. orientação do poder

1942 ............. .

público nos últimos 15 anos crioll esta
·situação dolorosa no setor pecuário.
Não temos carne bastante para nosso
gasto e vemo-nos obrigados a permi•
t!r e, até pleitear, a sua saída.
A carne proveniente do Brasil central que é ainda, em parte, · exportada, já pode ·e deve ser encaiiÚ!:'.hada
ao ·consumo dos dois grandes centros
consumidores - Distrito Federal .e
São Paulo, êste com a sua :;:rande capital e numerosas cidades de população densa. No que se refere à carne
do Rio Grande do SUl a cornpleta
falta de transporte maritimo, navios
frigorificos, não possibilita s!lll distribuição pelas cidades da orla do

1944 ............ :·~

· Atlântico, centros que conswnJrão
tõda a quantidade atual.tnente en-

Viada para o exterior.
Recife, por exemplo, na falta do
produto, consome num ano menor
quantidade de carne :fresca do que a
Capital Federal num mês. E a população de Recife é, apenas quatro vêzes menor que a desta cidade."
Ein inquérito realizado Sôbre .1.032
fanúlias pobres do Recife apurou-se
ser a carne consumida apenas por

i943 ............. .

3 .821!. 708.000.00
4.314.648.000,00
4. 559.602.000,00
4.954.942.041,00
"6.010.~~1.00

Especiiiqueblos agora, o valor re1e.;.
r.ente exclusi"Vamente à produção de
carnes de bo"Vbnos:
Cr$

1940 . ............ .
1941 .... ···....•....
194-2 . ...•••.••••••
1943 ............. .
19~ ............. .

1. 651.031.829,00

1.8Q3.438. 786,00
2.193.392.232,00
2 . 248 .950 . 362,00
2 .594.14!,583,00

O Sr. Coelho Rodrigues -

'Permita

V. Ex.a um aparte. O nobre orador

deve adicionar a. tOdos seus argumentos a falte de carne sêca em Ml- ·
nas Gerais.
O SR. AGOS'l:'IN'aO MONTEIRO

·-

Vou até !á.
Nenhum dos mais importantes produtos vegetais se lhe equipara. Aqui·
está . um quadro, organizado pelo
s. E. P., e referente ao ano de 1942: ·
Produtos de origem animal. . 100,00
Algodã.o, ·mclusive caroço... . . 35,81
Milho. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,63

Madeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . .

~~~r: ~~~~: -~. ~~~~~~:~::

28,55

i:::

~
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Farinha de mandioca. . . . . . . . · 9,16
Borracha. . . · . . . . . . . . . . . . . .
4,31
Precisamos levar a todos os cantos
do Brasil, de maior densidade de popula"ção, a carne de que tanto necessita o povo.
Ainda vivemos no regime colonial
das charqueadas. A experiência demonstrou a colocação imprópria de
alguns frigoríficos, a inconveniência,
o encarecúnento e-os prejuízos decorrentes ·da condução do gado em pé,
em estradas de ferro ou em tropas,
vencendo enormes distâncias em muitos dias.
·
O Sr. Amaral Peixoto - De pleno
· acôrdo com V. Ex.".
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Dispomos apenas de 18 frigoríficos
assim localizados:
Em São Paulo, 6; no Rio Grande
do Sul, 6; no Rio de Janeiro, 2; em
Minas Gerais, 2; no J:>araná, 1; em
Santa Catarina, 1.
Vale a pena conhecer a localização
para que se possa acompanhar o raciocínio.
.
O Sr. Wellington Brandão - Per. mita-me V. Ex." um aparte de colaboração. que ficará. encerrado em sua
brilhante exposição, brílhantíssúna
mesmo, muito sincera, muito justa,·
mas, na qual deixou de ~ocalizar aspecto fundamental• da questão: não
falta carne no Brasil; falta, sún, capacidade aquisitiva no brasileiro. É
essa face relevante do problema que
espero V. E.'!:." ventile. Desejamos que
·apareçam os meios pelos quais se elimine essa incapacidade. O certo, porém, como já afirmei, é que sobra
carne.
·
O SR. AGOSTINIIO MONTEIRO
- Entretanto, o grosso do rebanho
bovino .brasileiro está concentrado em
Minas, Goiás e Mato Grosso. :e:sses
três Estados contam 18.000.000 de bovinos, isto é, 44% dó rebanho global.
Minas Gerais só possui- dois frigoríficos. Nunca se apercebeu disso a
ditadura mineira? Mato Grosso e
Goiás dispõem, apenas, de matadouros municipais e charqueadas apesar
de .produzirem, anualmente, mais de
700.000 cabeças para o corte. O gado
do sul de Goiás, de .Mato Grosso e

do Pantan:J.l, é de boa arrobação, média de carcassa semelhante a do Trif:.ngulo Mineiro e somente inferior a
do Rio Grande do Sul. :ll:sses Estados
não foram beneficiados com instalação frigorifica, nem- desfrutam, ao
menos, de qualquer matadouro modêlo, instalação intermediária entre os
frigoríficos e os matadouros.
O Sr. Wellington Bra'T'.dão -Minas
Gerais tem os frigoríficos de S. Paulo,
que são dela pela sua destinação.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Não há de ser com o racionamento da carne, na cidade, que se
re5olverá o problema.
O Sr. Galeno Paranhos A cidade de Ba..-retos está mais perto de
Goiás do que a de Baurú, e, mesmo
assim, não tem atingido o que era
para desejar.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
- Estou de acôrdo com V. Ex."'.
órgi..os consultivos e executivos do
Govêrno pa.Ssado reconheceram e procuraram resolver a desvantajosa situação dos rebanhos de Goiás e
Mato Grosso, de real prejuízo para
os criadores, para o próprio Govêrno
e, sobretudo, para o povo que, como
o desta. capital, vive a mendigar nas
filas um pedaço de carne. Mas, fri- ·
gorificos nos sertões ·de São Paulo,
de Goiás ou de Mato Grosso não enchem a vista como o Palácio da Fazend!1,. E assim não foram efetivadas duas magníficas indicações: a instalação de um frigorífico em Baurú
e outrq em Aquida;.<ana.
Quanto ao primeiro, assim escreveu
o Diretor do Serviço de Estatística
de Produção do Ministério da .Agricultura: Baurú - ponto de entroncamento de três das mais importantes, dentre as excelentes ferrovia.<; de
São Paulo; tõd.as com acesso direto ao
litoral - se me afigura o ponto in-·
d!cado para localização de um frigorífico, pois, aos requisitos exigiveis
- água e .frio-industrial o que implica em energia elétrica, reune a vantagem de estai:' próximo de importantes zonas pastoris - Mato Grosso,
Triângulo Mlnei.!W) e Sul de Goiás.
Aliás, os criadÓres de Goiás acreditam
que o frigorífico em Goiânia atende-
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ria . muito melhor a industrialização · Os seus ·campos, ótimos para o criados seus bois. Mas, para isso; Goiânia
tório, col~..ados no pantanal, bacia
precisa arranjar energia ·elétrica, esdo Paraguai, sujeitos a alagamentos,
trada de ferro e organizar as suas innão permitem a organização de invernadas com estradas de ·penetração vernadas cultivadas, próprias para a
.
engorda do gado a abater. O ·maior
.para as fazendas.
Tão gritante era o problema, pelo . número de invernadas plantadas se
seu refle."'{O. nesta Capital, que em
encontra· nos municípios de Campo
1'942, por sugestão do Conselho Fe.Grande e Entre Rios. O gado é criadera! de Comércio . Exterior foi "redo em Aquidauana e invernada em
co:inendado ao Ministro da AgriculCampo Grande. Um frigorífico em
tura um estudo detalhado da conAquidauana estabeleceria a seguinte
veniência·, da possibilidade e da boa
situação: o gado criado em Aqui..:
localização para a construção de um
dauana caminharia para as inver- .
nadas de engorda de Campo Grande
estabelecimento de industrialização
de. carnes que melhor atendesse a,o
e mais tarde voltaria para ser aba;.
centro criador de Mato Grosso e ao
tido em Aquidauana, o que determi. transporte dos produtos elaborados··· naria sobrecarga de dispêndios.
·
para os centros consumidores.
No Congresso de Pecuária.· do Bm- ·
Só a 6. de janeiro .de 1944 concluísil .Central, foi examinada a qúe.Stão
ram por "indicar Aquidauana como a
das distâncias, de alta· importância
localização mais conveniente para um
nessa grave .. ques~-de resfriamento
estabelecimento ·industrial com capade carnes. Não será ·preferível ao
cidade de abate, diário, de 600 bo-· atual Govêrno ficar com· a opinião
dos interessados? Neste caso, como se
vin~~ anos gastaram-se nesses es-· viu, a ação administrativa, pronta, rátudos, mas, a maioria dos invernis- . pida e eficáz com que o DIP justitas ·de W..ato Grosso considera errada
ficava o poder discricionátio que infe..,
licitou o Brasil, não se fêz sentir. e
a escolha de Aquidauanà para a locahoje sofremos as suas conseqüências,
lizção de. um frigorífico ou mata-uma-distribuição_de-carne à populadouro-modêlo com charquead;;~. anexa. · ção. cáriocâ em proporção --Q:íiSslae
Preferem os interessados Campo
50% . à que recebia de 1~30 a ·1937,.:
Grande, Araçatuba ou. mesmo Baurú..
que. como curiosidade, registro: .
O assunto foi vivamente debatido no
·
~egundo Congresso de Pecuária do . Consumo
médio, anual, de carne
Brasil Central.
f>e'rde "per-cápita" nesta capital
Campo .Grande, colocada no ulanaltci
Quilos
de :Maracajú, capital econôxclca do
1930
42,1
Est;.do, além de dispõr de energia elé1931
39
trica, acha-se ligada a 10 municipios
42,7
1932
·criadores e invernistas: Aquidauana,
.
.
44,5
1933
Miranda, Nioaque, Bela Vista, Pôrto
1934
45,5
Murtinho e Herculana, debai.io da
1935
47;3
Serra, e, Entre Rios, Maraca:jú, Dou48,1
1936
rados e Ponta-Porã, na Serra.
48,0
1937
· O Sr. Wellington Brandão -Vossa
.
Ex?·, agora, está. trilhando -o verdaDurante o racion,amento, a cota
deiro caminho.
de 200. gramas diárias representava o
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
rateio das 600 gramas distribuidd.S
- Campo Grande centraliza o moviduas vêzes na semana. Hoje, está um
mento do SUl de Mato Grosso e do
pouco melhor. Mas, por que preço?
Território de Ponta-Porã e possui
Sste é tão alto que o_ povo diz; no
campos para c.ri.atório e invernadas de. Rio. "só se come carne de vitela."'
Jaraguá., com capacidade para -engoristo é, carne de 10 a 12 cruzeiro.> o
da anual de perto áe 100.000 rezes,
quilo!
Aquídauana não dispõe de fôrça su· O Govêrno atual não pode deixar
de · pensar na alim.entaçã.o do povo.
ficiente para a indústria frigorífica.
O
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-99Nada se facl de útil no Brasil
enquanto o povo · estiver com fome
Srs .. ainda vivemos no !"egime d~
J:harque, da .carne grossa, como dizia
o povo antigamente.
Não se justificam as· 77 charqueadas existentes no país, na época do
frio industriaL Os frigorlficos são explorados . em grau de rendimento indm;trial que permite o aproveitamento total {!a matança.
Nada patenteia melhor. o arcaismo
das charqueadas que o ·reg-istro feito
pelo Serviço de Estatística do Ministério da Agricultura:
"abatendo
1. 810.195 bovinos em 194..!. cs frigorificos realizaram vendas em valor
correspondente a Cr$ 752,()0 por cabeça, ao passo que o animal abatido
nas .charqueadas não produziu mais
que Cr$ 591,00. A diferença de
Cr$ 161,00 por cabeça, corresponde a
um desperdício tótal de Cr$ ...
86.587 .571,00".

Apo..sar do nosso intuito neste trabalho ser o de despertar. a atenção do
Govêrno para . a. formidável riqueza
pecuária, cujos proventos só no ano
de 1944. foram de seis bilhões de cruzeiros - refiramo-nos de relance aos
frigorificos que tanta celeuma sempre têm levantado no Brasil.
Não há negar, serem estabelecimentos imprescindíveis. O seu alto
grau de especialização industrial per. mite o aproveitamento integral dos
animais dos quais, como dizem os técnicos "perde-se, apenas, o grito ·que
precede à morte".
Existem no .Brasil 18 frigoríficos
dos quais cinCQ ou seis pertencem a
emprêsas estrangeL.--as. ·
O Sr. Amaral Pei:J:oto - São os
maiores, :e daí represent.arem percentagem total muito elevada.
O Sr. Abelardo Mata - Essas com. panhias estrángeiras fazem parte do
ca.r'"..el interrui.cional de carne.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO Minha missão, nesta tribuna, é trazer
dados para os colegas, a fim de julgarem o assunto ds acôi:do com suas
especialidades. Mas, posso explicar o
que representa o cartel internacional,
.no que se relaciGna com as carnes do
Brasil.
·
Em tõrno dos frigoríficos, existe certa animosidade decorrente de afirma-

tivas de pessoas de responsabilidade
• ou tras, o Sr. Balbino de Sousa•
en.re
Mascarenhas, Presidente do Instituto
de Carne no Rio Grande do Sul, que
assim se referia sôbre êsses estabelecimentos: "Os frigoríficos são os donos
da cancha".
Alguns consideram sob seu contrõle
33 % · da produção total; outros afirmam que a sua influência no mercado do Distrito Federal é de 75 %
sôbre a produção de carne, dada ao
consumo do carioca.
Assim se refere aos frigoríficos.
· O Sr. Dolbr de Andrade -

V. Ex.a

sabe que os frigoríficos são os maiores
charqueadores do Brasil ?
O Sr. Wellington Brandão -Cria·
dores e charqueadores.
O SR.

AGOSTINHO MONTEIRO

- Se não fósse a angústia de tempo ou
se VV. Exas. conseguissem a prorrogação do tempo que me cabe, teria
maior prazer em responder a todos os
apartes, um de cada vez, porque, então,
emprestaria muito maior destaque aos
dados que possuo. Estou amarrado a
uma síntese que me constrange.
Há, ainda, quem os ·considere res·
pensáveis pela falta de carne para o
consumo interno pela canalização do
produto para o exterior.
·
· Aqui abro um parêntese para ressaltar o magnífico. trabalho de estatística que o Govêrno Vargas nos proporcionou. Ainda hoje, a nossa co.:
missão de Inquéritos Econômicos esteve no Instituto dos Comerciários no
I.S.S.B. onde encontramos um manancial ~xtraordinário de dados mandados organizar pelo Govêrno passado, que pleiteei ingressasse no arquivo do Poder Legislativo. Vêem os
senhores . que, quando possível, faço
justiça. Entretanto, a exportação de
carne, de cêrca de 7 %. em 1936, chegou ao ápice de 16 % em 1940, descendo em '1942 para. 13%, e em 1943,
voltando aos 7% de 1936 .. Em ·1944,
baixou ainda mais, representando as
50. 000 toneladas exportadas nesse ano,
1/3 das 148.000 saídas em 1940 .
. Como esclarecimento, registramos a
influêJ:1.Cia dos· frigoríficos .no valor da
exportação global de produtos de origem animal.

.. ·.
Em 1942 ........
Em 1943 ..... ·...
Em 1944 ........

CrS 1.637.701.197,00 ·retirar a sua maqui.nária. do territórie
CrS 1.375.460.433,00 nacional ou, mesmo, paraliz&r as suas
Cr$ 1.489.385.617,00 -atividades ..
Foram abatidas nos frigoríficos, no
A nossa deficiência de capitais e de
triênio. 1942 a 1944, 4.077.327; e nos
conhecimento dos moderníssimos aperW..atadouros Municipais, no mesmo
feiçoamentos da indústria do frio deve
.triênio, 7.669.490.
nortear o Govêrno no sentido de atrair
Nas charqueadas, no mesmo triênio
capitais e técnicos estrangeiros para a.
foram sacrificadas 1. 712.789 cabeças.
disseminação dessa indústria, que, seO Brasil. jamais ocupou lugar de
lucionando a questão das carnes, tamdestaque entre as nações exportadobém será de poderosa influência na COllras de carne. Sempre representamos
servação de frutas, legumes, cereais,
menos de 10% da exportação argenetc.
·
tina.
O que é imperioso, é a acertada
Na Conferência de Ottawa, no caorientação do poder público na localinadá, em 1932, ficou assentado que a
zação dê.sses estabelecimentos, da impequena quantidade de carne brasileiportantíssima indústria do frio.
ra fôS.se- aproveitada em conservas.
O Sr. Glicério · A·lves - ·Declaro a
Eni 1939, na Conterência de Carnes
V· Ex.a que o decreto proibindo a ex.:
relizada em Londres, na qual o Brasil
po!"tação de carnes...faLum êrro. contra
esteve representado,_ as cotas de exo qual todos nós; da bancada riograr.portação de ca:::ne sUl-americana fidense, temos protestado, procurande
caram assim distribuídas:
sua revogação.
·
Uruguai . . . . . . . . . . . . . . . . 12 a 13,5 %
O SR. .AGOSTINHO MO:t-TTEIRO
.Argentina , . . . . . . . . . . . . .
ao % - Deixo o assunto · aos cuidados· de
Brasil . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6,5 a
s % Vossas Excelências.
O Sr. Abelardo Mata- v. Ex.a está
O Sr. Amaral Peixoto - Tanto nas
citando dados dêste livro (exibe) . Porestatísticas que V. Ex.• está lendo.
que não· cita os outros, que comple- -como-nas_conclusõ~s_ que e~tá tiran~o.,
tam seu pensamento?
P;trece-me que há um eqmv~o;--NQSo0 SR. AGOSTINHO MONTEIRO
ar, sempre nos referíamos à exportação
- Não co'nheço 0 livro.
de carne do Brasil. Mas são dois proO Sr. Abelardo Mata- E' do con~
blemas perfeitamente distintos:· o do
lho Federal de Comércio Exterior.
Brasil Central e o do Sul do Brasil.
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO.
-Então, coincidiu. E V. Ex~ in:firma -Vou explanar o· assunto.
os números que apresento ?
O. Sr. Amaral Peixoto .,.... A obser0 .Sr. Abelardo ll1'ata - Absolutavação do Sr. Glicério Alves justifica-se
mente. _
pa:::a o Rio Grande do Sul ..
O SR . .ACÓSTI:t-."HO MONTETRO
O S..~ . .AGOSTINHO MONTEIRO
- Então!
-Estou provando que o Govêmo estã.
Continuo,·Sr. Presidenté.
errado. O decreto dêste Govêmo, puComo se vê, a questão dos frigoriblicado há. três dias, está errado. Mas
ficos deve interessar mais ao merC<~-do
não é a mim que compete discuti-lo
interno do que· ao exte:::no, máXime,
e, sim, ·à bancada gaúCha.
agora, quando, verificada técnieaO Sr. GZicério Alves - Tratarei do
mente, como vimos fazendo, a deficia.ssunto da trib.un?-.
ência de carne. Impõe-se que a diO Sr. Amaral Peixoto -Os fr1gor1minuta exportação seja proi,Pic!a. Não
iicos, em 1933, já. tinham margem
se. pode, nem se deve negar qué os
enorme nos preços ~e expo!"tação.
frigoríficos são úteis, imprescindiveis
Enquanto o consumidor nacional pamesmo, ao completo aproveitamento
gava 52 cruzeil'os pela arroba de carne,·
da riqueza pecuária.
os frigoríficos obtinham, na expe>rNão acreditamos se :faça mister a
tação. naquela época, .80 cruzeiroS.
nacionalização das emprêsas estranO SR. AGOSTINHO MONTEIRO
geiras porque quase completos seriam
_: E o Govêrno Vargas, com tôda a
os prejufzos dessas se pretendessem autori-dade,. com todo o p ode r que
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tinha em mãos, não pôde proibir a
exportação ou coibir a exploração.
.. O Sr. Ama.ral Peixoto - Proibiu.
. O

SR. AGOSTINHO MONTEIRO

- E', justamente, a queixa que tenho
do Govêrno passado: detentor de poderes extraordinários,· n5.o usou dêles.
como era de seu dever, para o bem do
BrasiL
·
O Sr. Abelardo Mata - Usou, proi.:.
bindo. E é exatamente o que Sua Excelência estâ .contestando.
O SR. AGOSTINHO MOJ:\'TEIR.O
- A questão do transporte é capital.
. As "marchas" com perdas de tempo,
· extravios de animais ê despesas de
pe.ssoal, as necessidS!des de grandes
com:Posições ferroviárias para a condução de g:W.o em pé, devem ser substituidas pelo transporte· da carne e
subprodutos por ferrovias, p o r q u e,
embora eXigindo vagões .especializado.::o,
restringem de muito as despesas. A
comprovação e s t á no transporte do
frigorifico de Bãrretos para S. Paulo.
E r a m e s ta s · as tarifas vigorantes
quando da realiza-ção do 1.° Congresso
Pecuário do Bi:asil Central.
A Companhia Paulista cobrava por
tonelada, nos s eu s 448 quilômetros,
apenas Cr$· 37,70; a São Paulo Rai!way 14,60; fretes que, acrescidos da
taxa de expediente - 2,0 e .da . descarga, 1,02, somavam 55,320, pela condução de 5 carcassas de 200 qUilos, de
Barretos a Santos.·
A falta . de frigoríficos em Goiás,
Mato GrO<SSo e :Minas GP:rais, ·cria
ness'es Estados uma situação aflitiva
que procurei fixar no. ~eguinte qua~
dro:
Movimento

das

boiadas

em

.Goiás e Mato Grosso
·(Triênio de 4!:l a 44)

Minas,

Estados - Rebanho· - Rézes abatidas n-os Estados - Idem fora dos
Esta;dos:

Minas:
11.530.500

1.32'7·.039

2 .14õ- !161

~:

"3.234.900
422.162
546.838
Mato Grosso: .
6~1.1!')0
3.229.000
347.850
Os . três estados levaram. acs fri·
gorifioos, fora .de seus territórios, 3.314.949 cabeças. A situação do Rio

/

Grande do Sul e a de São Paulo,
com ·5 frigonficos ca..da um, c completamen·te diferente. O primeiro,
com um rebanho d:e 8.354.250 rezes,
abateu no triênio 3. 295.752 cabeças
de gllido, mais de 10 % da <:ota natural de sua matança - 2.50-5.000
r€Zes. São Paulo, contan.<lo 2.515.542
bovinos, no mesmo periodo, industrializou 3.7ll8.998 ~mais, S€ndo
2. 968.998 além das possibilidades do
seu rebanho.
Os estados do .Brasil Central, além
do :fornecimento para os frigoríficos,
ainda entregam às charqueadas uma
parte da sua produção de abate.
Minas, Goiás e Mato Grosso, além
de responderem pela alimentação
cálrnea dos centros de mais den;,a
população do pais
.L\finas, São
Paulo, P..io de Janeiro e Disr.rito Fe:deral, concorrem para a a-limentação
do po·bre através do xarque.
No último triênio - 194;!-1944 Minas produziu 44.056.192 de quilos
de charque, Goiás 25.730.489 e Mato
Grosso 11. 895.005 quilos. Os estadoo
centrais ainda · co~ram na exportação. Em 1942, superaram err 14
milhões ci.e toneladas ao Rio Gr:tnde
na exportação de caa-nes e-m conservas e frigorif:ica.das.
São estes os números publica-dos
pelo serviço de Estatística. Econômica e Financeira do ·Ministério da
Fazeil!da, referentes ao ano de
1942:

Exportação de carne
Qu!los

São Paulo, pelo Pôrto de
Santos . . . . .. .. . .. . . . 69.036.653
Rio Gran·de do Sul ..... 54.575.1.69
Precisamos enfl:'entar ::om s.:neda.de
a questão da carne, de vit:tl interêsse no soergui.mento e.c.:mõmico do
Brasil, soergllimento .;;ó exequivel
pelo trabalho dos S€us filhos, desde
que alimentados e sadios.
Não podemos consentir, por enquanto, na exportação dt: ca.'"Iles, sobretudo, nas de proven.iênt.:::t de Brasil Central. E tanto isso .se ·impõe
que, sem nenhuma interferência da
ditádura, ma.S, pela natural solicitação do consumo inte:rno, verifica-se
que aqueles números da exportação
de 1942 escoada por Santos so!rel'l'.m
u.ma diminuição de mais ae 50 %
em 1943 e de 80 % em 1944, com a
./
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saMa, apenas, de 22.963.293 quiloo · não se encontro. muito . afastado da.
em 1943 e 11.821.000 em 1944. A
metade do rebanho naci.onal situado .
exi:x>rtação de produtos de origem
em Minas, São Paulo, Goiás, e Maanima.l experimentou a oscilação que
~ Grosso. A sua rêde ferroviária pero quadro abaixo documenta.:
nilte, por outro lado, a instalação do
Tonelada:;
"T~ndal único"
estabelecimento especializado
no
contrôla
geral· das car158. 580
Em 1940 . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
nes.
O
"Tendal
único"
com insta.l<i:
. . . . . . . . •. . . . . . .
116.001
Em 1941
·
ç~s
fll"igorífica~
lmprescindiveis
à
135 • 150
Em 1942 . . • . . . . • • . • . . • . .
-man;:;tenção
de
estóques
qtle
poosam
71.554
Em 19-1..3 • • • • • • • • • • • • • • • •
resJ>Onder ~lo consumo médio de cin53 . 833
Em 1944 . . . . . • . . • • . . . . . . .
co, seis ou mais dias, .servirá não sôO exame exaustivo do assunto· não
mente para o e:xame higiênico das
admite divergências. O Brasil não
can-..es, mas, .wbretúdo para reguladispõe de carne para a exportação.
rizar a distribuição. Está no ''Tenda!·
O seu rebanho é mesmo insuficiente
único" a inteligente resolução do propara o co:nSumo interno. A indusblema,
aparentemente complexo e
trtalização do boi de corte precisa · insolúvel, de fornecimento de carne
ser ampliada dentro do progi-esso do
à p-ap:ulação carioca.
frio in•dustrial, evitando-se. tanto
·o "Tendal- ....úni::o~·. a proibição· da
guanto possível,· o grande àesperdicio
e:<pO;l'.tação de CStmes resfriadas, !riverificado nas charqueadas. A pregor!ficadas e enlatadas, do Brasil '
caried8ide dos transpoa:tes restringe ou · Cen~-al, resolvem, de modo ráp.ido e
impede mesmo a boa circulação dessa
seguro, o tão decaillta/.lo problema da
riqueza, impresc:lndivel à vida dos ·carn.e no Rio e em SãO Paulo ••
brasileiros. Ainda vivemos o tempo
O contrôle das entra-das e- Sd:kle.s
das "marchas'' com trO'paS, léguas e
permitirá, também, a baL'!:a · dos preléguas, ou quando muito, desloca.mos · ços para as class-es menos favorecidas..
o galdo -em trens · para invernadãs-·.E!n__i:9dos .. ?5 ~aíses civilizedos,,.exis•
distSI.Otes, situadas nas proXimidades
te a _classiflcaÇao das· ca.rnes,--d&-qual
dos frigoríficos. Tudo isso encarece
d~corre o .respectivo prêço. E não p;-e- .
a carne - alimento · básico Cada
Clsamos movar. O regulamento do
vagã.o. de estrada ·conduz em. média
"Tendal único", d~ São Paulo, assim
16 bois vivos que· abatidos caberiam
classifica as carnes: art. 101 a (:las•na quinta parte de:> espaÇo de :um
sificação por u:nidade, nas 'e~as a.
vagã.o frigorf.fico. Há um outro asvarejo nos açougues será de três Ul.pectQ._ na necessária circulação da riteg<>rias: l.a, 2.a e 3.". em cada uma
queza. pecuária para o · qual cl1ad~ quais se enquadram os segu.l.nteG
· mamos a atenção do Govêrno. O
cortes de açougue:
Norte, não possui rebanho suficiente
Primeira categoria:
para o seu abastecimento. Rio Gran·a) lombo ou filé.
de, ao contrârio, dispóe de mimadas
b) alcatm.
numerosas, com alta capacidade áe
c) colchão duro.
produção muito além das necessidad) colchão mole.
áes do seu consumo. No Brasil cene) Ia.gaa-:to. ·
tral, inclusive Sã.o Paulo, encont!'a/) pato ou pa.tillho.
se a metade do rebanho nacionál.
Segtrnda categoxia:
Necessária se faz a organ!zação de
a) pá O'U paleta.
transportes terrestre e ma.:i-itimo. leb) a.ssém.
va.ndo em conta à. loc!l.lização dos
c) fralda.
reba.nhos, para qúe a carne possa
d) costelas ou_ agulhas.·
ser convenientemente d\Stribuida..
e) :pont.e.s .de agulha.
A angústia, poo; falta de carne, e..-n
· Terceira categoria.:
. que . vive o povo da capital do pais,
a). oarrlga. ou mata.mbre.
só encontra justificativa. no descaso
b) peito.
e imprevidêll(:ia da Ditadura.
.
c) pernas.
O Dls1rito Federnl é o ponto do Brad) joelhos e pescoço
siJ de mais fácil abastechuen~o. pois
e) ·sangradouro.
·

.
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Ao arguiiJento da diminuta efici- ·
ência do ""Tendal único" de São Paulo, fácil será. respon1.1er. Além da mSUficiência de suas instalações frigorfi'icas, a exportação e os in tc-rê.:;ses
pa.rtic~s responde:rn :pOr seu aparente ou passageiro fracasso. Proibida a exportação, os tenda.is funcionarão a.dlnl:ràvel.mente. .esses estabelecimentos, na sua alta- e primacial finalidade higiênica, C<>l-etarã<> tôda a
carne trazida para o consun10 dos
nossos Centros mais populosos.
ne.ssa coléta decorrerá segura, e
equitativa distribuição do produto.
Em brev-e os tenda!S terão no seu
fiChário as preferências da população pelas diversas variedades de c--...rnes assin1 como a capacidade aquisitiva nos diferentes bairros.
O controle do ·consll.tildl, e::n quar,tida.c!e e qualidade, por bairr:"ls, estabelecerá normas· a.sSéguxa-doras do ::..bastecimento global ·da. cidade e do ·.fornecimento J:)a.roela-do aos balJ:ros e Inclividuos.
Dispenso-me de detalhes que levsrão a uma grande variedade de prêços condicentes com. o diferente poder aquisitivo oo povo e humana divisão do all.!nento básico
·
Não temos carne bastante para as
normais. necessidades do P9VO. brasi'lett"o, mas, a suficiente para o gasto
das populações m-banas, visto que no
litoral" e no interior, a pesca e a caça
estão . &inda no hál:>ito e a.gra;do do
povo.
.Dispômos, anuaJmentê, de cinco
milhões de bovinos par-~ o abate com
centenas de milhões de quilos de carne pa...'":.t o consu:mo.
Não há, realmente; um problems
insOlúvel nesta questã.o de carnes.
Do exame do assúnto, depreendese o imperativo de serem tornadas pro·- vJdências urge-ntes, umas imediatas e
outras mediat:as.
Alinhemos algumas que nos parecem mais urgentes:
·a> proibir a e:XIpOrtaçã.o de carnes,
·e::.céto temporàrls.znente a de proãução Sul"'riogra.ndense:
b) promover a instalação de frigo:r1ücos para melllm" apxoveitamec.to
do 'bo.:
c) · proporcionar transporte especiaJ.iza.do à pe<!uru'ia :
.
·
à) assegurar assistência. . financeira

aos criadores e 1:o.ve:rni.sta s:
e) fomentar o criató11o:
/) Defeza zo.otécnica dos rebanhoo.
. Era. o que tinha a ·eüzer Ol!uito bem,
muito bem. Palmas. O orador e cumprimentado.)
(Durante o discurso do Senhor
Agostinho Monteiro, o Sr. Otávio
Mangabeira, 1. 0 Vice-Presidente,
assume a presidência, que é. posteriormente,
reassumicla pelo Sr.
Melo Viana, Presidente) •
O SR. PRESIDENTE A Mesa
acaba de receber o seguinte requerimento de preferência para votação da
urgência solicitada.·· pelo ilustre Representante Sr. Bernardes Filho, e
outros:
Requeiro preferência para. a votação_ da urgência solicitada pelo Sr.
13ernardes Filho para o Requerimento
n. o 81, de 1946.
S.S. 5 de abril de 1946. - Edmun-

do Barreto Pinto.

.

O SR. PRESIDENTE.- Acha-se
em discussão o .r;equerimento número
16, já sob o regime de urgência.
Essa a preferência que -vai ser .submetida á votação e como os Srs. Representantes sabem, tais .requerimentos não sofrem discussão.
O SR. JOSÉ BONIFACIO -Peco
' a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o. Sr. José Bonifácio ..
O SR. JOSÉ BONIFáCIO (*) (Pela
. ordemJ - Sr. Presidente, a proposi. çáo apresentada pelo Sr. Deputado .
· Bernardes Filho não poderá, por certo, ·
deixar de merecer a atenção da Casa,
e, sobretudo, de ser por ela concedida
a urgência solicitada, por isso mesmo que envolve sentido altamente mo- ·
:ralizador e democrático.
Nada mais se quer do que aclarar os
atos do Poder Executivo, que se tem
primado nestes últimos dias, precisamente pela clandestinidade de suas
atitudes políticas CNão apoiados> •
Ainda há poucos dias o noln"e colega
Sr. João Cleofas, discutia sôbre determinado trecho de um projeto e foi
imediatamente contestadQ pelo Sr.
Deputado Horácio Lafer, que lhe disse
não ser aquê1e o texto do projeto.·
(*)

Não foi revisto pelo orador.
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O Sr~ Rui Almeida - V. Ex.a poderia informar se a última reforma
da lei eleitoral teve publicidade_ ofipresentantes do povo decorre exatamente da clandestinidade que quere- - cial?
,~os combater.
·
··
O SR. JOS!t BONIFáCIO - Teve
ampla publicidade. V. Ex.a militar,
O Sr. Acúrcio Torres Onde a
certo não quis inteirar-se dela; nós,
-:landestinid::tde?
advogados, que teríamos de aplicá-la
O SR. JOS!t BOJ:iiFACIO
em
diversas · oportunidades, _procurá,As próprias ditaduras, .que as armas .da
entretanto conhecê-la.
mos,
Democracia derrubaram, mantinham,
Ora, Sr. Presidente, ainda há. pouao lado de seus palácios, os Conselhos
cos dias V. Ex.a nomeou Comissão que
consultivos, para se informarem dos
tomou o título de Comissão de. Estudos
atos que iam publicar. O próprio Godas Indicações, precisamente para travêrno deposto teve, digamos assim,
tar de assuntos não pertinentes, à
respeito ·pelo · povo brasileiro, quando
Constituição.
Assim, é muito razoádeu ampla publicidade a . projetos· de
vel,
perfeitamente
cabível o requeri'iecretos-leis importantes. Foi o que
mento.
do
nobre
Representante
Sr.
sucedeu com a lei de falências, que
~tur
Bernardes)~'ilha.
durante um ano ficou à disposição do
=- --------·
público, para se pronunciar a respeito.
Estou convencido de que a maioria
E é lastimável que, precisamente agoda Casa há de reconhecer que a mi- ·
ra; .quando se- oretende dar ao povo
noria quer apenas colaborar;
não
brasileiro a suã mãis importante lei,
tem interêsse em fazer oposição sistemática; deseja; apenas, esclarecer
logo abaixo da Constituição, que é a
o povo brasileiro, tnostrar~e· onde
eleitoral, se venha sustentar nesta Asse
encontram os defeitos das 1eis que se
sembléia a sonegação de nosso conhe·
vão
promulgar. P...ssim, não tenho dúcimento a êsse projeto de lei. Laviilã<ie
-que....a_maioria cooperará com
mentamos que o espírito brilhante ,a
o
povo
brasileiro, -dando-sua- aquies-__ _
voz que sempre esteve a serviço da
cência
ao
requerimento do nobre Reliberdade, · o Sr. Deputado Acúrcio
presentante
Sr. Artur .Bernardes FiTorres, ·venha aqui . defender semelho.
(Muito
bem; muito bem).
lhante mónstruosidade.
O SR: ACURCIO TORRES - Peço
.Desejamos, apenas, · tomar conhecia
·palavra,
Sr.' Presidente .
. mente; não vamos deliberar· sôbre
coisa alguma. Queremos cooperar; e
O SR. PRESIDENTE - Devo intanto mais temos êsse direito quando formar · ac- nobre Representante que
recordo à Casa que a maioria, atraestá em discussão apenas o requevés de um dos ilustres Ministros do
rimento de preferência.
Govêrno; já tomou conhecin:iento do
O SR. ACURCIO TORRES - Peço
ante-proJeto de lei eleitoral e, não
então
ordem.
. a palavra pela
.
obstante, se sonega ao conhecimento
de outros repreSentantes do povo o
O SR. PRESIDENTE - Tem a patexto dêsse ante-projeto, diploma .tão
lavra o Sr. Acurcio Torres.
t.ranscendente que é.
..
O
SR.
ACURCIO TORRES - (Pela
O Sr. Lopes Cançadc
U:rna lei
o:rdem>
(*) __.,. Pernlita-me Vossa Ex· eleitoral para servir a Uin partido.
celência, Sr. Presidente, proferir liO SR. JOS!t BONIFÁCIO - Nem
geiras palavras,· no que me parece·
se diga que a Constituinte Brasilei- r· ~va ser a resposta da maioria à bri1'8. ·não tem o direito de conhecer do
~.ante oração com que nos brindou,
assunto, como se falecesse comPetên- há. pouco, o ilustre Representante por
cia aos representantes do povo para . Minas Gerais,' cujo nome declino com
apreciar matérias tão de perto liga~ simpatia que a todos nos inspira,
. das aos interêsses nacionais!
Sr. Deputado José Bonifácio. Essa confusão, essa balbúrdia que se
estabelece no espírito dos Srs. Re-
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O Sr. José Bonitacio - Obrigado a
O Sr. Nestor Duarte - Mesmo dianV. Ex.a.
te dos absurdos, mesmo diante das
catástrofes, não deve deliberar?
O SR. ACURCIO TORRES- AgraO SR. ACúRCIO TORRES - Quais
deço de . · antemão as gentilezas
os abs'urdos?
com · que me obsequiou o not- • Deputado de Minas, lastimando
O Sr. Nestor Duarte - Os que surapenas estranhasse S. Ex." que a negirem. Reputo absurdo querer
Exa.
gação do voto da ASsembléia ao peopõr-se, aqui dentro, a que o govêrno
publique os projetos de lei antes da.
dido de preferência e de urgência houpromulgação.
vesse sido, minutos atrás, sustentada
por mim, da tribuna.
O SR. ACúRCIO TORRES - Não
Não nàsci, Sr. Presidente, para áuhá palavras, Sr. Presidente, por piores
lico de governante algum.
·
que possa proferir o meu nobre colega
O Sr. Bernardes Filho '- Neste caso,
pela Bahia não há infelicidade óra"'\. . Ex.a apenas está sendo um pouco
tória minha capaz de colocar mal, gomais realista .
vêrno que é bom, govêrno que é óti.
mo
govêrno que, .com 60 dias de duraO SR. ACURCIO TORRES - Sou.
ção,
já chamou para si o apôio, a simcomo todos os homens da Assembléia
patia
e o respeito do povo brasileiro!
e todos os politicos do Brasil, tim ho(Apoiados
e protestos).
mem livre, que se situa sempre sob
a bandeira conduzida por personali- ·
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo
dade da envergadura moral, do pasoar os tímpanos)
Atenção! Está
triotismo, da formação cívica do atual
com a palavra o Sr. Representante
Presidente da República (Muito bem)
Acúrcio Torres.
Jamais serviria, Sr. Presidente O SR. ACúRCIO TORRES - O poporque bem sei o amor que . tenho à
vo quer paz, tranquilidade, para aju.própria liberdade jamais servidar o govêrno do Sr.· Eurico Dutra.
ria a govêrno que a negasse ou a ad(Trocam-se veementes apartes):
ministração que se processasse nos caminhos da clandestinidade.
O SR. ACúRCIO TORRES - Sabe
O instante, porém, Sr. Presidente,
a Assembléia que o pais vive, no tonão é para sentimentalismo; o mocante ao. seu ·.- Legislativo crdinârio,
mento não é para di&:utir, em face
num sistema "sui ger.eris", dadas as
daquilo que fõsse ou devesse ser; a
faculdades do Chefe do Poder Exehora é para encarar a realidade, em
cutivo. Sugerir não é, propriamente,
face das atribuições da própri~" Asforma de Parlamento, porque sua funsembléia.
ção é a de àeliberar; e, se não póde
Que fêz, Sr. Presidente, esta Asdeliberar, deixe fazê-lo o poder que,
sembléia? Negou seu sufrágio, sua
no momento, está com essa faculdade.
aprovação aq art. 71 do Regimento,
<Muito bem, muito bem. Palmas) .
. em emenda aqui justificada pelo taO SR. BERNARDES FILHO (Pela
lento sem par de muitos dos nossos
ordem l - Sr. Presidente, pedi a pacolegas da minoria, à frente dos quais
lavra apenas para justificar a prefeum coe5taduano meu, figura que cada
rência e dar esclarecimentos ao novez mais brilh!t e rebrilh:!. no Parlabre cÕlega e amigo Sr. Acúrcio Torres,
mento - o Sr. P..epresentante Prado
que parece não me compreendeu.
Kelly.
\ preferência justifica-se pcrque já
Pois bem, Sr. Presidente, a Assemanunciam os jornais estarem quasi
bléia Constituinte negou que em noSso
prontos, dependendo apenas de assiRegimento se inscrevesse a matéria
natura para serem publicados, tant:o
consubstanciada numa emenda que
o decreto sôbre lucras extraordinãriOs,
quanto o relativo à reforma da lei
seria substitutiva do art. 71.
eelitora1.
Que qu!s a Assembléia? Não deliImpõem-se por tanto, que a Assemberar enquanto não votar a Consti.
bléia
tome conhecimento do reque-;
tuição da República.
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rimento antes que em fazê-lo seja tarde demais.
Nada tem a vêr meu requerimento ·
- e para· o ponto peço a atenção da
Casa - com o que aqui se votou, e
pelo qual ficou esta Assembléia· impossibilitada de deliberar, enquanto
não se vota a Constituição. O que se
· impediu foi que a Assembléia tomasse
-dellberações com força; de lei; mas não
ficou ela impedida de deliberar sõbre
quaiquer sugestão que lhe pareça útil
ao Pocier Executivo.
O sr. Paulo Sarasate - A prova é
que estamos sugerindo diàriamente,
por meios de ·requerimentos e indica- ções.
O Sr. Nestor Duarte _:_ A maioria re-tirou da Assembléia sua função legislativa, mas não póde tirar-lhe o caráter de ordem política e de fiscalizador do govêrno.

segredos do projeto, comprando na
bolsa bonus em grande quantidade.
E isso exatamente antes de se divul~
;;ar que dêles cogita o congelamento.
<Troca.m-se vários apartes.)
o

sr.

Acurcio

Torres -

Pres-

to atenção absoluta a tôdas os oradores nesta Assembléia, e posso declarar a v, Ex.a: no discurso do Senhor João Cleofas, houve uma. passagem, que não posso reprodUZir textualmente, ·mas na qual S. Ex." dizia
criticar dete=inado projeto de decreto, cujo texto conhee1a..._ _____ ~_
O SR. BERNARDES FILHO
Por ·OUVir dizer, foram ao que parece,
as eXpressões do Sr. João Cleofas.
-<Trocam-s-e vários apartes.)
Mas, Sr. Presidente, fiscalisando e
ainda para responder ao nobre ReO SR. BERNARDES FILHO -- V.
presentante. sr. Acurcio Torres. reaEx"'. diz muito bem. E' exatamente · firmo queQ-que--se--pleite!a, no- requepor isso que frizo êste ponto. Não prerimento, não é que o Govêni!).se d1tendemos deliberar com força de lei, .rija á Assembléia, ou a ela mande es_porque a isso se opõe o Regimento.
pecialmente os projetos de decretos
que tenha em vista expedir;· o -que se
Nada obsta, Sr. Presidente, que depleiteia é a publicação dos projetos
liberemos no sentido de solicitar ao
de lei na imprensa, como satisfação,
Ppder Executivo publique, antecip_adajá não mais a esta Assembléia,- mas á
mente, para efeito apenas de receber
Nação · brasildra.
sugestões, quaisquer medidas ou proEra o que tinha para dizer. <Muito
jetos de lei. de caráter relevante e
bem, muito bem. Palmas.)
· qué ele julgue indispensável ou necessãrios à nação. .
O SR. BARRETO PINTO (Pela. orEni rela~.ão aos dois assuntos dem) (•) -Egrégia Assembléia, estafi::mdos no requerimento -. a li- mos diante de uma- tempestade num
mitação de lucros e a lei eleitoral copo dágua.
·
a verdade é que o.Govêrno tem conSou um dos signatárJ.os do Requerisultado a algUns e .não a todos. Cito mento dó Sr. Artur Bernardes e,
por ·exemplo, o caso_ de algumas assoporisso devo dizer, sinceramente, que
- ciações de classe haverem sido ouvijulgo estar prestando um serviço ac;
. das sôbre a primeira daquelas quesgovêrno do ·General Dutra., a quem
tões, e outras não. Posso asseverar à
sempre tenho apoiado.
casa que o Govêrno deixou de ouvir
o que propõe o requerimento é que os
a~ Associação Comercial do Estado de
Minas Gerais, a· qual protestou a êsse projetos de lei de grande importância.
e de alta relevância, sejam publicarespeito, .ouvindo. no entanto. as as{!os, para receber sugestões das clas. SOC1ações comerciais dos Estados de
São Paulo e a do Rio de Jane1:ro. Por ses conservadoras e demais 1nterzss.J.que essa diferença· de tratamento?_
dos; nada mais. Não se pretende leO Sr. Maga'lh,ães. Pinto - Permita gislar. ·Apenas a. minoria vai ~o env. Ex." um aparte. Um dos males contro da maioria e do gpvêrno, para
da falta de conhecimento geral do deCI-eto já se reflete na grande especUlac•) - Não foi revisto pelo orador.
ção que desenvolvem os que conhecem

-107-

que a lei seja mais perfeita, ·a· melhor
. possível.
Por êsse motivo foi com a com:ciência tranqUila que fiz o requerimento. Acredito mesmo ter cum:orido
um dever de . 'solidariedade co{n o
atual govêrno, assim procedendo.
Requeri, preferência para .a urgência e penso que devemos resolver, desde logo o caso, dando-a ou negando-a.
E' claro que a concedo, não obstante
as palavras do lider ad hoc, Sr. Acúrcio Tôrres.
Era o que tinha a dizer. (Muito
bem).
O SR. LINO MACHADO (Pela or(*) Sr. Presidente, quando,
no comêço da sessão,· solicitei a palavra, assim procedi vivendo a própria
vida da Assembléia, que é vivida momento_ a momento, minuto a minuto,
instante a instante, e, ao mesmo tempo, para ter o prazer de responder à
acalorada, à inflamada oração do ilustre Deputado Acúrcio Tôrres. Pretendia apenas esclarecer a S. Ex., com
quem, desde a ConstitUinte passada,
mantenho as melhores relações 'de camaradagem, que me sentiria mais à
· vontade, vendo-o naquela fase, já tão
.longínqua d!) que neste momento,
quando nos encontramos em campos
opostos.
·
Naquela época, Sr. Presidente, eu
defendia nesta Casa a bandeira da
revolução; defendia· aquêles que haviam saido da campanha da . Aliança
Liberal e surgiam com os postulados
criados em Minas Gerais; defendia o
Sr. Getúlio Vargas, que ~..nha dessa
campanha e· fizeza a· revolu!ião.
A
·êsse tempo, S. Ex., o Sr. Acúrcio
Tôrres,· estava ao lado dos que haviam combatido essa mesma revolução. Nunca. houve entre nós, Senhor
Presidente, essas discussões e êsses
atritos, aliás tão comuns nos Parlamentos, porque . o Parlamento não é
estagnação, não é panta:i10, não é morte, mas ação, vida e vibração.
Na. .ocasião em que S. Exa. defendia seu 'ponto .de vista, solicitando
da maioria ·da Assembléia, daque!es
que apoiam o eminente Sr. Eurico
dem)

Gaspar Dutra, rejeitassem c reque. rimento que eu também assinara, de
autoria do Sr. Arthur Bernardes Fi. lho, p:;:etendia apenas esclarecer aos
nobres constitUintes que não havia,
de maneira alguma, duas opiniões,
dois pareceres, quanto ao princípio
de, nós, democratas da minoria pa.rlamenta.r, podezmos ventilar nesta
Assembléia todo:> os problemas palpitantes, dentre os quais o que re- gula a greve, o dos lucros extraordinários e· aqué!e que interessa medularmente ao Parlamento Brasileiro: a refor:ma da lei eleitoral.
DeSejara apenas encaminhar como já o fêz o nobre colega do P .R.,
Sr. Bernardes Filho e depois o ilus- ·
tre Representante Acúrcio Tôrres a discussão do requerimento. V. Exa.;
Poréni, Sr. Presidente, baseado no
Regimento desta Casa, concedeu a
palávra apenas ao Sr. Acúrcio Tôrres e mandou que eu aguarcasse
oportunidade. Não sou regimentalista, Sr. Presidente; mas pelo fato
de viver aqui diàriamente, chegando
sempre às pr'.meiras horas e só saindq depois de terminada. as sessões,
devo esclarecer que conheço .o Regimento. Não criei, entretanto, obstáculos a V. Exa. e aceitei a deliberação, certo de que, em outra onortunidade, podma. fazer· a defesâ do
requerimento. Mas, qual não foi minha surprêsa, quando ...
O Sr. Bernardes Filho - Tenho a
impressão de que V .. Exa. está sendo
injusto para com a Mesa e o -nosso
ilustre Presidente, porque ...
O SR. LINO MACHADO -'- Interrompo o nobre colega, para dei.'tar
claro que V. Exa., Sr.· Presidente, na
realidade estava com o Regimento,
concedendo a palavra, como o ·fêz, a
um Sr. Representante para falar
contra o requerimento. Não podia V.
Exa. conceder-me &. palavra n::;. mes- ·
ma oportunidade. Está, dêste modo,.
fei:;a a resSalva, ao encontro da qual
veio o nobre colega. com tanta sofregUidão.
,
- Sr. Presidente, V. Exa. bem sabe
que tem inspirado a todos nós a mais
absoluta confiança, na direção dos
nossos .trabalhos. (Muito bem)
. .
Volto, porém, ao assunto.
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si:. Aeúrcio Torres, a fim de suscitar
questão de oroem.
_
Não sei por que motivo, mais o
fato é que S. Ex.a voltou à, tribuna.
O SiR. PRESIDENTE - O tempo
ode V. E.a está a terminar.

O SR~ L...."'NO MACHADO Sr:<
s. Ex."' foi muito vivo na defesa
dO que chamo a continuação ela Dl-

que

'·Deixa que já o conheço bem. l::ste
é meu soldado".
O Sr. A.cúrcio Torres - sou sot·dado da ·Democracia como V. Ex.".
O SR. LINO MACHADO - 0o".l
por encerrado o incidente e como somos velhos soldados e batallladores
em pról da Democracia, pediria ao
Sr. Acúrcio Torres, neste instante
llder da maioria, aprovasse a urgência tãc redamada pela minoria. De
fato delegamos poderes ao. Executi'V<l
il)ara baL..;:ar Decretos-leis, e o que
solicitamos agora, é apenas que êsse
poder nos mande prêvi.amente informações sôbre~_o que S. Ex.a o Se- ·
nhor Presidente®-:República pretenda fazer em seu gabinete fechado.
Era. o que tinha a. dizer (Muito

ta-dura; e, a certo pa.sso, teria, talvez, pensa·dci em ferir-me. Eu, porém, talqualmente V. Ex.a, sr .. Presidente, - com um passa-do coeren~e
de quasí um quarto de século na política do meu país, - desafio a que
me apontem qualquer deslise ou incoerência nos meus atos. Rompi com·
Ó govêrno a que me referi de i.nimo bem; muito bem. 'pazma.s.)
- govêrno que · apoiei quando era
O SR. COELHO RODRIGUES
apenas uma bandeira de. aventura <Pela oràem) Sr. Presidente, a
por questão de principio, isto é, na imprensa tem fornecido notícias conl_ ocasião em que o Sr. Getúlio Var_Jlletamente contraditórias sõbre degas, cr'..minosamente, decretou a ·in- cretos.:rets: - Voto, por.. isso, :pela urtervenção na meu Estado. Foi em
gência e pelo requerimento do Sr.
1936. Dai par diante, Sr. Presidente,
Deputado
Bernardes Filho.
eu, teria tido inúmerz.s oportunidaO SR.. PRESIDENTE - O re!}uerides - se o quizesse - de me fazer
aêesista; quer dizer, teria tido ense- mento de Sr.· Deputado ·Bernardes
j') de me aproximar de S. Ex.", atraFilho não está em discussão, mas. a
.:.
vés de antigos comuns que. por vá- · preferência.
rias· vezes me. procuraram, para falar
O SR. COELHO RODRIGUES sõbre a assunto. Preferi, contudo,. Estou justificando minha atitude;
ficar com o povo da minha terra e'
O SR. PAULO SARASATE - (Pela
ao lado daquêles que se rebelaram
ord.em> <") -,.- Sr. ~sid.ente, o recontra a ilegal intervenção no Esta. - do do Maranhão, indo para ali pes- querimento de preJ:erência apresentasoa cujo nome não desejo declina.t", do sõbre outro de urgência, formUlado
a :fim de que não venha dt!Sencad~ar pelo ilustre Deputado Sr. Bemarde::;
nova tempestade num ~.:opo dágua.
Filho, tem tôda _procedência, e a tem •
Ditas estas palavras, quero anunexatamente pela importã.ncia., e signiciar à Casa que, logo a!)6s o desenten- ficação· do assunto a que se referem.
dimento havido entre nós e que cauPor íst.o merece imediata consideração
da Casa.
·
sara c&rta agitação e ta.lvez mesma
s.lgum ·têrmo pouco p-arlamentar, em
A tempestade que se está desenca- .
acepção que pareceu pejorativa ao
deando por pll'rte dos nobres RepreSr. Acürcio Torres, S. Ex.a, por insentantes ela maioria, quer me parecer
termédio de amigos comuns. 'l.os
absolutamente desarrazoada.. O requequais ;:;ou imensamente grato, den- -rlmento do ilustre represent&nte Sr.
tro em pouco estava a meu lado ...
Bernardes. Filho àá a impressão, a
. O- Sr. Acúrcio ~rres - AliáS gosquem o leie. com atenção, de que deto de estàr sempre ao lado de v. EX....
via ser fot1Iluls:do, justamente, pela.
O SR. LINO MACHADO- ••• e
(~)
Não !oi revisto pelo orador.
com . seu esp!rito de pilhéria, dizia:
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maioria, porque ê ela que deve desejar, que deve querer a cola'boração do
povo brasile.iro, o concurso àa minoria
e bem assim da imprensa, indispensáveis em todos os e.ssuntos que se relacionem com o be:tn. püblico e os interêsses na.ciona.ls.
Não compreendo, :pois, Sr. Presidente, como -parta da maioria governamental dos representantes do Oovêrno nesta casa, a palavra de oposição a requerimento dessa natureza,
o q_u:al - d..iga-se a verdade - não é
oposicionista, porque - e vou empregar a palavra no bom sentido - e
colaboracionista.
o sr. José Eonijacio - De oposicionista, o requerimento só tem a origem.
O SR. PAULO SARASATE- Como
muito bem aparteia o ilustre colega
por Minas Gerais, apenas a origem do
requerimento é opósicio:oista, mas a finalidade ê a mais nobre, a mais elevaàa, a mais lU&ta e, ~bretulio, a. mal.'õ
necessár1a.
O Sr Olavo de Oli*ira O requerimePto de preferência para urgência é assinado pelo nobre Deputado
Sr. Barreto Pinto do P. T. B.
O SR. PAULO SARASATE- Como
acentuam, com muita propriedade, os
ilustres Srs. Representantes apenas a
origem é oposicion!sta, tanto assün
que o Sr. representante trabalhista
emprestou-lhe sua assinatura.
Psosseguindo, Sr. Presidente, devo
lembrar. à. Casa - que por certo ainüa
não esqueceu, porque todas ainda sentUnos as conseQ.uências a tôda ho-ca,
a todos os momentos - que o Estado
N'o>'o passou todo tempo leg-islando
sem conhecime.Ilto do povo e da imprensa, porque o Parlamento estava
!e<:hado. Foi justamente por isso que
chegamos à situação em que .IlOS encontramos, zontra a qual se 1-e'lantou,
e terá sempre necessariàmente de se
levantar, a voz de todos os patr16tas.
estejam onde estiverem, pertençam a
minoria, à Un!ão Democrática. a
maioria ou ao Partido Social Demo-

crãtico. E tanto isto é verdade que
re.presentantes do Partido que e:!::pressa o :pensamento do Govêrno nesta
casa, têm. erguido a voz contra. as
consequências nef<tstas daquele período que se foi e que Deus conse-rve
eternamente no passado de nossa História.
,-aue-r~>, S'Cnhoies, em ia-vo-r do -requerlntento de preferência formulado pelo
ilustre Deputado Sr. Arthur Bernardes Filho, invocar, · nepte instante, a
própria ação, o próprio exemplo do
Govêrno do Sr. General EUrico Dutra.
.Nnda há poucos dias vimos publicado, na imprensa, para receber sugestões, naturalmente desejadas pelo
Govêrno, o DtOjéta de üecreto-lei referente à fundação da Casa Popular.
Ora, se é o próprio Govêrno, por
intermédio do Ministério do TrabaL'to,
que manda publicar projetos de lei,
para receber sugestões, par que levar
para o mau sentido a idéia, que aqui
<,e trz..oz., . Ü.'a -p'll't>ÜCa1}âtl ue àDÍS projetOS de decretos de suma unportância. quais os que diZem respeito ao
collgelamento de lucros e à lei eleitoral? Pois não merecem êles receber
a colaboração eficaz de todo o povo,
pela expressão de seus representantes
nesta Assembléia?
Estamos, porém, ameaçados de vêr
tais projetas tra.nsforma<l.os em lei,
imediatamente e .sem que o povo dêles
tonle conhecinlento!
1"ão compreen(!o, Sr. Presidente, que
a<:suntos dessa nc,areza fiquem encerra;dos, enclausura<los nos gabinetes
ministeriais, onde são apreeiados apenas por um ou dois interessados, o.u.a.n.do o Parlamento está vigilante, a.
constituinte está. de pé, só não leg!.sla:o.do porque a maioria lhe arrebatou
êsse 'l)ode.r, mas c'lllnprindc digna, serena e patrioticamente o seu dever,
orl'lo criticando, ora apresentando sugestões! cMuito bem.)
O que apenas desejamos é sugerir
ao Govêrno, aO& que ocasionalmente
dispõem do poder de legislar, boss medidas, a fim de que os negóCios a.ndeiZJ. bem possam caminhar honestamente, e de acôrdo com a. vontade de
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bem.>
O SR. M.OTA NETO (Pela ord.em)
Sr.
Presidente,
Srs.
COnstituintes: não estou filiado à de-

sidente Eurico Dutra. (Muito bem.>
o Sr. José Bonifácio - V. Ex.• é
m.Uito digno.
.
O SR. MOTA NETO - Era o que
tinha a diZer. (Muito õem; muito
bem. Palmas.>

mocrática minoria desta Casa. Não
tive a honra cie assinar o criterioso
requerimento do Sr. Deputado Artur
O SR. OSVALDO LIMA (*) (Pela
Bernàrdes Filho; todavia, dou-lhe a
ordem) - Sr · Presidente, o requeriminha integral solidariedade, por vemento do Deputado Bernardes Filho
rificar que não se trata de explora- · poderia, incontestávelmente, ter canção politica e compreender que a m.iseguido a aceitação de tõda a Casa,
noria não tem a intenção. de esmagar
não fôra o aspecto político que lhe
o :pell.Salllento da maioria.
deram os ilustres membros da opo0 Sr. Osvaldo Lima- V. Ex."- está
sição ..
. colocando o requerimento sob um ponO Sr. Nestor Duarte - V. Excia.
to de 'lista ?<>litieo. ·
tem 'POderes pa"J:a retira-r êste aspecto
politico do-r~uerimento.
O SR. :M:OTA NETO- Não apoiao Sr. José Bofl:ttá·cio·-~ A o:posição
do. Digo que assitn procedendo, a
confe"J:e a V. Exeia. poderes para isso.
minoria estã. dando patriótico exemplo
de L'l'lterêsse à causa pública, de .mui· O SR. OSVALDO LDrJA - Depois
to alca:nce para o honrado Presidenda manifestação dos n<Jbres Deputate Eurico DUtra: por que, em'verdade,
dos da minoria, a convicção que me
os projetos de decretos-leis ficarem resta é a de que ...
no 1:ecesso dos Ministérios e não virem
O Sr. Antônio Co1'Têa. - V. Excia.
à imprensa para plena e absoluta pudefende a tese de que o requerimento,
blicidade?
--por-maior_qure_ _seja seu espírito cons0 Sr. José Augusto - V. Ex."- está
trutivo, deve ser- réje1tado -·por ter
colocando a -tuestáo no terreno polipartido de membros da U. D. N.?
tico, no sentid<> elevado da expressão,
o SR. OSVALDO LTh!A - Pode
porque no regime republicano a publi~
haver segundas intenções riesse reci<iade é a primeira condição.
querimento.
o Sr. Barreto Pinto- No govêrn<1
o Sr. Pa1il:o Sarasate _ v .. Exc1a.
Getulio Vargas sempre se fêz assim.
quer resolver assunto importante com
O Sr. Nestor Duarte - Dos atos da
segundas in~enções?! R~olva com as
ditadura, àS vêZes . . .
primeiras, que é o mais certo!
O SR. MÓTA NETO - IY..scoroo da
o Sr. Nestor Duarte -Retire as sepreferência, Srs. Constituintes, porque
g-:.tndas intenções, possivel:nente as
na Mesa se encontram cinco requerimentos .de urgência para discussão de
terceiras, e delibere com as primeiras.
assuntos importantes, entre os quais
O SR. OSVALDO LIMA- Por que,
então, acompanhar êsse requerimento,
o do aumento, tentado por diversas
vêzes pela Comissã<> de Marinha Merde acusação ao Estado Novo, de precante, para os gêneros de -primeira ferência ao. govêrno passado?
ne-cessidade. Estimo que êste assunto
0 Sr. Bernardes Filho_ v. Excia.
seja focalizado aqui, porque o aumenestá. se:ido injusto, até porque a refeto dos gêneros de primeira necessidarência que fiz ao Estad<> Novo foi prede vem ferir de frente, diretamente,
cisamente neste sentido: naquele temo povo, -que já está SU:foca_,do e asfixiado pela carestia cia vida. tMuito
po se publicavam os d~retos para rebem.) .
·
ceberem sugestões.
E, assim, vindo à tribuna justificar
O SR. OSVALDO LIMA- Não foi
minha orientação, não estou retirana V. Excia. que me referi, mas a aido meu apoio politico ao P. S. D. e,
guns dos que defenderam o requerisitn, colaborando, com honestidade,
(•) Não foi revisto pelo orS!dor.
com Iealda<ie, com o govêmo do Pre-
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menta que V. Excia. apresentou à
Casa.
Sustentando o requerimento, oU"Vimos as vozes da núnoria aqui, aproveitando a oportuniõ.ade para levantar o velho slogan da acusação ao Estado Novo, à ditadura do Sr. Getúlio
Vargas e outras coisas que já estamos cansados de ouvir nesta Casa. ...
o Sr. Paulo Sarasate- E nós cansados do que sofremos naquele periodo!
O SR. OSVALDO LIMA - ... como
expressão da injustiça mais clamorosa,
como menosprezo· aos postulados da
justiça mais elementar.
O Sr. Nestor Duarte - V. Excia.
se cansou muito cedo.
O SR. OSVALDO LIMA Não
estou cansado.
O Sr. Nestor Duarte- A respeito do
Estado Novo, cansou muito cedo, poro.ue vamos fazer esta critica até a consumação dos séculos!
O Sr. Antônio Corrêa - Sofremos
durante quinze anos os males da ditadura.
. O SR. OSVALDO LIMA - Ditadura que VV. Excias. ajudaram a construir, lutando bravamente, acreditando, como eu, que estavam lutando pela
liberdade do Brasil; ditadura para a
qual - hão de reconhecer - VV. Exelências deram tudo de seu esfôrço, coragem·.e mocidade.
o Sr. Antônio Correia - Sempre
combati a ditadura e não tenho na
minha consciência o pêso de ter
colaborado em qualquer tempo para
ela.
O SR. OSVALDO LIMA- Que fêz
V. Excia. quando pegou em armas
contra o govêrno do Sr. Washington
Luiz? Não era êle uma expressão da
legalidade brasileirà? Portanto, lutando contra êsse govêrno, V. Excia. não
estava pregando e trabalhando pela
ditadura no Brasil?
O Sr. José Bonifácio - Defendíamos
o candidato da Aliança Liberal, não o
futuro ditador. A diferença é grande.
O SR. OSVALDO LIMA - Não se
conformando com os resultados das
urnas, pegaram em armas e impuse-

ram ao pafs uma ditadura. Dissolvendo os Conselhos Municipais, a Câmara
e o Senado, que fizeram VV. ·Excias.
senão impor ao pais uma ditadura?
O Sr. PauUJ Sar(J$a'te - se V. EXcla.
é contra a Câmara e o senado, porque
veio, então, para o Parlamento?
O Sr. Nestor Duarte- O nobre orador não tem razão. Confunde, na política brasileira, aquêles • que cola boraram até 30 com os que fizeram de. pois de 30.
o Sr. Paulo Sarasate - v. Excia.
está querendo tirar partido ...
O SR. OSVALDO LIMA - Tirar
partido de que?
O Sr. Paulo Sara<:ate - Das palavras que está proferindo.
O SE. OSVALDO LIM.<\- O argumento de V. Excia. ê de uma tristeza dolorosa.
O Sr. Nestor Duarte - Triste é a
acusação de V. Excia. - de colaboI"armos com a ditadura.
O SR. OSVALDO LIMA- Sr. Presidente, somos contra o requerimento
não pelo requerimento em si, mas porque parece conter no bõjo a manobra
de renovar requerimentos ...
<Trocam-se numerosos apartes)

O SR. PRESIDENTE- Advirto ao
nobre orador que está finda a hora
dt' que dispunha.
O SR. OSVALDO LIMA- Vou concluir, Sr. Presidente.
Que seria da Câmara, se, amanhã
pedisse ao Poder Judiciário explicações para seus arestos?
O Sr. José Cândido - O objetivo de ·
V. Excia. foi conseguido, pois a maioria já se retirou do recinto.
O SR. OSVALDO LIV...A - O Executivo tem o poder de expedir decretos-leis, e a Câmara não tem o de
ditar regras à expedição de tais decretos. Por isso, sou contra o requerimento.
o Sr. José Cândido - o que todos
já sabíamos.
O SR. OSVALDO LIMA - Era o
que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem.)
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O SR. JURANDIR PIRES (Pela
. - Sr. Presidente, assistimos- aqui a uma coisa muito interessante: un::a ditadura que se extingue e uma democracia que nasce.
Dentro da ditadura, conheciamos os
decretos que iam ser expedidos; hoje,
em plena democracia, o ilustre lider da
maioria, com o seu complexo· de su~
perioridade - perdõe-me S. Ex." abordou o assunto para diZer que ê
um direito do Govêrno viver nas tre- ·
vas!
Mas de que precisamos é viver às
claras. Quase que a frase de Augusto Comte deveria ser gravada em le- tras de ouro nesta Assembléia.
O Sr. Acurcio Torres - Estamos vivendo.
1
O SR. JURANDffi .PIRES - Ainhoje, foi o povo_ brasileiro surpreendido por um dos decretos mais nefastos
dos últimos tempos. E difícil ime.ginarse o que há nêle de mais importante:
se a ignorância. que presidiu à sua
feitura ou a maldade que lhe vem no
ordem~)

bojo.

Refiro-me ao decreto de fixação de
prêços.
EVidentemente, êsse decreto· não teria saído se houvesse sido submetido previamente à análise do povo
brasileiro.
Pois bem: apesar de fatos desta natureza, que vão implicar no aumento
extraordinário da vida no pais, ainda
há quem não vote pela publicação prévia
dos atos do Govêmo, dos decretos-leis
que t-omam -cÕnta do que há de mais
1idimo por anseios popUlares !
Nesta ordem de idéias, estou convencido de que esta Casa, principalmente a simpática figura do lider da
maioria, hoje representado pelo Sr.
Acurcio Torres, voltaré. atrás do seu
pensamento e compreenderá quanto é
legitimo o desejo de que, na hora em
que vivemos, se faça a maior luz possível sõbre tôdas as intenções, dentro de uma Democracia. <Muito õem.
Pal11ULS)

O SR. PRESIDENTE
Vai-se
proceder à votação da preferência so-licitada para a urgência da discuSsão
(•) Não foi reYisto pelo orador.

e votação do requerimento do Sr. Representante Bemardes l<'Uho.
Os Srs. que aprovam o requerimento de preferência, queiram levantar-'
se. (Pausa)
Foi rejeitado.
O SR. JOSE CANDID() - Sr. Presidente, peço a V. Ex."' verificação da
votação, por bancada.
O SR. PRESIDENTE- Vai-se proceder à verificação de votação, de
acôrdo com o requerimento do nobre
Representante Sr. José Cândido.
É procedida a verificação de votação por'-bancadas) .
---··--·-··
O SR. PRESIDENTE: - Votaram
contra a preferGncia, 90 Senhores Representantes e a favor, 60; total, 150. ·
Não há número.
O SR. :SERNARDES FILHO (Pela
ordem) - Peço a V. Ex.a,_ Sr. Presidente, sempre zeloso do Regimento,
qae-ná<L.deixe de sê-lo, e certamente
não o deiiã:rã.,- quando- se -verificarem
novamente cenas· como as que têm.
ocorrido neste recinto, em que membros da maioria, ausentes no ato da
votação, têm sido admitidos a votar
nas verificações de votação.
O SR. PRESIDENTE- V. Ex." não
tem razão na censura que faz à Mesa.
O SR. B:ERNARDES Fl:LHO- Longe de mim qualquer propósito de censura à Mesa. Lembro, apenas - se
me permite V. Ex.a - que a função
do Presidente não é contar votos.
Esta função é da Mesa.
O SR. PRESIDENTE - Pode Vossa
Excelência declinar o nome do Representante que P-stá nas condições
argüidas?
·

O SR. B~ARDES FILHO -.Não
me retiio ao que hoje tenl:Ja ocorrido,
Sr. Presidente. Estou consignando o
louvável zêlo de V. h'\ para pedirlhe que se mantenha inflétível na
defesa do Regimento, a fim de evitar
que Deputados da maioria, ausentes.
do recinto durante as votações, sejam
admitidos a votar nas verificações.
V. Ex."', Sr. Presidente, há de lembrar-se, que, quando se procedia à
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verificação, por ·bancadas, de uma vot!>.çáo aqui há tempos realizada, Vossa
Excelência, ao proclamar o resultado
final, impugnado por nós, da minoria
declarou que contra êle não nos poderíamos insurgir, pois não era contador
.A minoria informou a V. Ex." que a
contagem estava certa, mas contra a
afirmação existia a impressão em contrário do plenário. A contagem, entretanto, foi mantida.
O SR. PRESIDENTE - A contagem do plenãrio não podia prevalecer sôbre a da Mesa.
O SR. BERNARDES FILHO
Queira V. Ex." desculpar. Mas a
Mesa pode errar. Ela não é infalível. 'Naquela ocasião, vários repre:sentantes da maioria se achavam fora
do recinto, durante a votação; no entanto, seus votos foram apurados na
verificação. Para êste fato solicito
a atenção de V. Ex.".
Era o esclarecimento que tinha a
dar. (Muito bem; muito bem) .
O SR. JOS:It BONIFACIO <Pela
drdem) ( .. ) - Sr: Presidente, o Regimento estabelece, taxativamente, que
depois do Presidente proclamar o
resultado final da votação, ninguém
poderá- ser admitido a votar. O Sr.
. Rafael Cincurá entrou no recinto
antes de V. Exa. proclamar o resultado. Logo poderá votar.
E' o que .se infere claramente do
Regimento Interno da Casa.
O SR. PRESIDENTE - Não precisava v. Exa. lembrar o Regimento, pois a Mesa o conhece perfeitamente. Recebi reclamação de um
Sr. Representante,. 3legando que o
Sr. Rafael Cincurã não havia tomado parte na votação, o que foi
confirmado por S. Exa.
O SR. JOS:It BONIFÁCIO -

V.

Exa. ainda não tinha proclamado o

resultado da votação. (Apoiados e não
apoiados) .

O SR. PRESIDENTE - Como não?
V. Exa. está enganado. A proclamação foi do resultado da primeira votação. Para a verificação é que
( .. ) Não foi revisto pelo orador.

não se permite a entrada de Representantes. E' o que dispõe o Regimento.
O SR. JOS:É BONIFÁCIO - Estou
esclarecido e agradeço a V. Exa.
O SR. BARRETO PINTO (Pela
ordem) Sr.· Presidente, o Regimento estabelece que, verificada a
falta de número, far-se-á a chamada. v. Exa. anunciou o resultado
de 90 contra 60. Não há número.
De acôrdo com o § 5.0 , do art. 70 da
Lei Interna, pediria a V. Exa. man. dasse proceder a chamada, ou, se o
tempo não o permitir, suspendesse os
nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE - V. Exa.
vai ser atendido. Determinarei que
se proceda à chamada.
O SR. ACúRCIO TORRES - Peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDEN~'E - Tem a
palavra ~ nobre Representante.
O SR. ACúRCIO TORRES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, pediria a
V. Exa. que, no tocante à verificação da presença de Representantes
no Palácio Tiradentes, fizesse compui;ar na lista de chamada o nome dos
membros da Comissão da Constituição, que se encontra reunida no salão nobre da Casa, nos trabalhos de
elaboração do projeto constitucional.
O SR. PRESIDENTE - A questão
de ordem levantada por V. Exa. não
pode ser aceita, porque contraria o
Regimento.
O SR. ACúRCIO TORRES- Permita V. Exa. esclarecer: pedi, apenas, que os nomes daqueles Representantes conetem como presentes na
Casa; não me referi à· votação no
recinto. Lembro a necessidade de tomar essa providência, a fim de que
claro fique estarem na Casa, desde
14 4'toras, os 37 Representantes que
formam a Comissão Constitücional.
O SR. PRESIDENTE - Já. constitui deliberação da :Mesa, que sabe
estarem presentes e trabalhando os
membros da Comissão da Constituição.
O SR. ACúRCIO TORRES - Muito obrigado a V. Exa.
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_ O SR. PRESIDENTE proceder à chamada.

Vai se

Discussão única do requérimento
n.0 44, de 1946, solicitando sejam encaminhadas ao Poder Executivo su(0 Sr. 1.0 Secretário procede à
gestões sôbre medidas a serem. tomachamada).
das para debclação aa crise ecoO SR. PRESIDENTE - Finda a
nômica.
hora da sessão, não pode ser termi' Discussão única do requerimento
nada a chamada.
n.0 51, de 1946, requerendo uma proVou ievantar a sessão, designando
vidência do Poder Executivo excluinpara segunda-feira a seguinte
do do contrôle do . Instituto do .Alcool
e do Açúcar, os açúcares de tipo bai. ORDEM DO DIA
xo, e concedendo liberdade de produção aos pequenos engenhos.
Continuação da discussão umca do
Discussão única do requerimento
requerimento n.0 16, de 1946, solicin.0 11, de 1946, solicitando medida.
tando seja o Ministro da Agricultura
do Poder Executivo suspendendo a Viinformado do grande anseio da nossa
gência das alineas d e e, do art. 8.0
população ru.."'al de col2.borar com o
do Decreto-lei n.0 6. 739, de 16 de JuPoder Executivo na obra de revivilho de 1944, e de proteção aos inficação dos nossos sertões contando
quilinos nos casos de venda de imócom a garantia da mecanização da
lavoura e de outros bénefícios.
· veis.
'-....
Discussão única.-- dO--requerimento
Discussão única do requerimento
n.0 60, de 1946, requerendo que o
n.0 48, de 1946, solicitando informações ao Poder Executivo sôbre a apliPoder Executivo informe se foram tomadas pela · Comissão de Marinha
cação_ do art. 19 do Decreto-lei, que
Mercante medidas proibitivas da mainstituiu o Fundo Nacional de Projoração de fretes de gêneros alimenteção à Infância e bem assim sôbre
tícios.
os dispositivos ~ Constituição de
1234, referentes ao assunto.
Discussão única de requerimento
n.o 62; de 1946, solicitando ·informaDiscussão única do requerimento
n.0 36, de 1946, solicitando ao Poder çõesao-Foder .. Executivo sõbre as
medidas tomadas ou
serem tomaExecutivo informações sôbre declaraçõeS de lucros para efeito do paga- das com ·relação ao problema dos
nossos transportes marítimos.
mento do impôsto sôbre a renda.,
feitas por sociedades anônimas naDiscussão única do requerimento
cionais e estrangeiras, que exploram
n.0 21, de 1946, solicitando que a
Mesa da Assembléia oficie ao Prefeito
vários serviços no território nacionaL
Discussão única do requer'.mento·
do Distrito Federal, solicitando suas
n.0 22, de 1946, solicitando informaprovidências junta à administração
ções ao Poder Executivo, por interda Companhia Light and Power, a
médio do Ministério da Justiça e Nefim de que sejam tomadas várias megócios Interiores, sôbre pagamento de
didas que beneficiem o serviço de
gratificaÇÕeS a juízes eleitorais, nos
transporte de passageiros de bondes.
Estados e aos preparadores das eleiDiscussão única do requerimento
n. 0 63, de 1946, requerendo seja. suções de 2 de Dezembro último.
Discussão do requerimento n.0 40,
gerido, pela Mesa da Assembléia ao
de 1946, pedindo se consign~ em ata
Poder Executivo, o estudo e construvoto de regozijo pe:la chegada do prição de duas pontes sôbre o riÓ São
meiro trem, conduzindo minérios, a
Francisco; uma ligando Joazeiro, no
Volta RedondR..
Estado da Bahia, à Petrolina, em
Discussão única do requerimento
Pernambuco; e outra, neste último
Estado, em Jatinã.
·
n.O 30, de 1946, solicitando ao Podér
Executivo informações sôbre o andaDiscussão única do :requerimento
mento das realizações empreendidas
n.0 46, de 1946, solicitando medidas
em Alagoas pela Companhia Hidrodo Poder Executivo tendentes a moelétrica do São Francisco, autorizada
bilizar todos os recursos e meios de
a. organizar-se pelo Decreto-lei núme- transporte disponíveis nos Estados do
ro 8.0~1. de 1945.
Rio Grande do Sul, Santa Catarina

a
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. e Paraná, para dar vasão ao escoamento da safra do milho; e concessão de prioridade para o transporte
de cereais das zonas produtoras aos
centros consumidores.
Discussão única do · requerimento
n.0 42, de 1946, pedindo a interferência da Assembléia Constituinte
junto ao Poder Executivo para que
seja considerado válido para os próximos pleitos estaduais e municipais
o alistamento voluntãrio sob o qual
se· realizaram as eleições de 2 de De.zembro.
Deixam de comparecer 49 Senhores Representantes:
Partido Social Democrático

Amazonas:
Cosme Ferreira.
Pará:
Alvaro Adolfo.
Ceará:
·Frota Gentil.
Almeida Monte.
Raul Barbosa.
Paraíba:
Samuel Duarte.
Pernambuco:
Jarbas Maranhão.
Alagoas:
Farias Júnior.
Sergipe:
Leite Neto.
Bahia:
Aloisio de Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Altamirando Requião.
Eunápio de Queiroz.
Luis Barreto.
Espirito Santo:
Henrique de Novais.
Asdrubal Soares.
Minas Gerais:
Juscelino Kubitschek.
Roàl:igues Seabra. ·

Pedro Dutra .
Blas Fortes:
José .Alklmlm.
Olinto Fonseca.
São Paulo.
Martins Filho.
Horácio Lafer.
João Abdala.
Sampaio Vida!.
Honório Monteiro.
Param~:

Roberto Glassex .
Santa Catarina:
Altatniro Guimarães.
Roberto Grossembacher.
Rlo Grande do Sul:
Bitencourt Azambuja.
União Democrática Nacional

PiaUí:
Adelmar Rocha.
Ceará:
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Alagoas:
Freitas Cavalcanti.
Sergipe:
Leandro Maciel.
Heribaldo Vieira.
Bahia:
Clemente Mari.ani.
São Paulo:
Romeu Lourenção.
Partido Trabalh.ista Brasileiro

Distrito Federal:
Antônio Silva.
São Paulo:
H11go Borghi.
Pedroso Júnior.
Partido Eepublie&no

Sergipe:
Amando Fontes.
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Minas Gerais:
Mário Brant.
Felipe Balbi.
São Paulo:
Altino Arantes.

de "dirimir os conflitos oriundos das
relaçóP.s entre empregadores e empregados" (artigo 139 da carta de 193'1)
tem servido de incentivo a tais dissídios.
:Esta paradoxal assertiva pode ser
desde logo confirmada pelo próprio
Ministério do Trabalho, Indústria e
'··- Partido Popular Sindicalista
Comércio, através da palavra do seu
Ceará:
então. titular, Sr. Marcondes Filho.
Em palestra radiofôníca procurou Sua
João Adeodato.
Ex."', certa feita, realçar os excelentes resUltados--das-leis de proteção
Partido Republicano Progressista
ao trabz.lho, afirman{fo:
"A prova de que a avançada legisSão Paulo:
lação brasileira .está perfeitamente à.
campos VergaL
altura do espfríto compreensivo" dos
nossos trabalhadores e que êstes saLevanta-se a sessão às 18 ho- bem usar do exercício que lhes faras.
culta a lei, nós a encontramos na
clareza dos números a que agora faDOCUM:ENTO A QUE SE REFERE~--rei--referência •. ~talada eni 1 de
O SR. REPRESENTANTE PLíNIO maio de 194:1 a Justiça ·do· Trabalho
BARRETO.
havia recebido, até dezembro" de 194:4:,
100. 9'11 reclamações individuais, ·tende>
A Justiça do · Trabalho criada pela resolvido através as suas Juntas de
Constituição Federal de 1934: e manti- Conciliação e Julgamento, 97% desda no Diploma Politico de 1937, so- sas reclamações. E' curioso ver que
mente foi instituída pelo Decreto-lei a legislação Social cada ano que passa
n.0 1.237, de 2-5-1939 e regulamentada tem maior aplicação. As reclamaç~
individuais estão assim distríbuídss
pelo Decreto 6.596, de 12-12-40. Em em
números redondos; Em 194:1,
obediência ao artigo 223 dêste último 19.000; em 1942, 22.000; em 1943,
decreto, foi, solenemente instalaàa em 24:. 000; em 194:4:, 36.000. Do total d8s
todo país no dia 1 de :inaio de 1941.
referidas, dez mil reclamações, as
Até então, os conflitos oriundos das · Juntas obtiveram conciliação entre
rel:ações entre empregadoores e emempregadores e empregados em 36.73&
pregados eram conhecidos e julgados processos, revertendo para os trabapelas Comissões Mistas de Conciliação lhadores a importância de 30.4:03,00
e pelas Juntas de Conciliação e Julga- cruzeiros. No julgamento das demais,
mento, ncs têrmos dos decretos 21.396
o total dos pagamentos ordensdos
de 12~5-32 e 22.132, de 25-11-32.
atinge a cruzeiros 32.163.000. Quer
dizer que através de acordos e
Com a assinatura do Decreto-lei isso
de demandas trabalhistas, julgadas
5.452 de 1-5-43, entrou em vigor, em
procedentes, os operários receberam
10 de novembro daquele ano, a Consomais de 60 milhões de cruzeiros" (in
lidação das Leis do Trabalho, passan"0 Estado de 18-3-45) .
do a matéria em aprêço a ser regulaOra, se o número de dissídios orida pelos Títulos VIII e X, respectivaundos
das relações entre empregados
mente, "Justiça do Trabalho" e do
e empregadores reguladas pela le"Processo Judiciário do Trabalho".
Vários dispositivos da C. L. T. foram gislação Social, no ano de 194:4: auemendados ou alterados por decretos- mentou de quase 100% dos ocorridos
leis subseqüentes, notadamente, pelo em 1941 e se de um ano para outro
<1943-194:4:) o acréscimo foi de 50%
de número 8. '137, de 19-1-46.
sôbre o período imediatamente anteDesvirtuando s-ua finalidade a Justi- rior, evidentemente· o gráfico da temça do Traba1ho, no Brasil, ao invés peratura social apresenta uma curva.
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perigosamente ascendente. Como um
termômetro, a Justiça do Trabalho
revela o alto grau da ebulição operária. decorrente da legislação social
mal compreendida tanto por parte
dos empregados como dos pat:"ões.
E S. Ex." acha "curioso vêr que
a legislação social cada ano que passa
tem maior aplicação" ! ..
Todavia, se a legislação social visa
a harmonia entre empregadores e
empregados, é óbvio que quanto mais
perfeita fôsse sua aplicação, menor
seria o número de litígios. A "maior
s,plicação" é indice de efervescência
social e não de equilibrio das fôrças
produtoras.
Nenhum govêmo, certamente, faria
esta declaração:
"A prova de que a avançada legislação criminal está perfeitamente à altura do espírito compreensivo dos nossos concidadãos
e que êstes sabem usar do exercício que lhes faculta a lei nós
a encontramos na clareza. dos números a que agora ·farei referência" ...

e, em seguida, passasse a citar cifras e mais cifras, numa escala vertiginosamen~e ascendente, reveladoras de toda a sorte de crimes, para
·concluir com orgulho:
"E' curioso ver que a legislação criminal cada ano que passa
tem maior aplicação ...
A deficiência da Justiça do Trabalho pode ser . atribuída a duas
grandes causas.
Em primeiro lugar, a exuberante,
confusa, e, sobretudo, instável legislação trabalhista acarretou, como era
natural, um profundo mal estar na
classe patronal. Além dos onus decorrentes dos beneficios criados, cad9.
novo decreto ím:;lortava em uma série
de providências, de modificações na
organização dos serviços da emprésa,
de despesas muitas vêzes inúteis pela
sobrevinda de uma modificação to\.al
ou parcial do texto legal. Nesse períOdo de fertil legiferação foram praticadas as maiores ·heresias jurídicas.
Urna. simples circular ou portaria ministerial revogava um decreto ou dava

interpretação completamente extranha à letra e ao espírito da lei. Essa

anarquia chegou ao cúmulo de ser
o salário mínimo então regulado pelo
Decreto-lei n.0 2.162, de 1-5-40 majorado por uma simples ·portarl.a (Portaria n.0 36, de 8-1-43) da Coordenação Econômica!
Evidentemente, tal regime não poderia atrair as boas graças do empregador para uma legislação que
alénl de despesas lhe acarretava aborrecimentos e trabalhos de tôda a espécie. Só não compreenderá isto
,quem desconhece o trabalho que exige
de uma emprêsa a observância dos
princípios da nacionalização do trabalho, da lei de :férias, da duração do
trabalho, do pagamento das horas extras, do trabalho noturno, das exigências relativas ao trabalho insalubre, à
higiene e segurança do trabalho, das
dispQisições relativas à proteção do
trabalho da mulher e do menor.
Para agravar a situação, o· empregado que nunca mereceu do Govérno
a menor atenção no que diz respeito
à sua educação cívica e profissional
começou a abusar da lei.
Esqueceu-se de seus deveres para só
adorar os direitos que dia a dia lhe
caíam do céu. A mudança foi brusca
demais. Tonteou o trabalhador. Enebriou-o. E porque nunca o ensinaram
a discernir com clareza seus direitos,
passou a tomar a nuvem por. uno.
Assim, o operário na sua profunda
ignorância e muitas vezes servindo de
instrumento de terceiros, colocou-se
em oposição ao patrão. :l;:ste, por sua
vêz, passou a se "defender" da lei naquilo que· estava ao seu alcance:
Por outro lado, a fiscalização do
Ministério do Trabalho, entregue geralmente a indivíduos sem responsabilidade, tudo fa7..ia para lavrar o
maior número possível de autos de
infração. Dêsse modo, o préprio Govêrno ao invés de orientar as firroas
·através de um corpo seleto de funcionários, transformava a legislação trabalhista em fonte de renda ...
De tõda essa confusão, uma verd9.de
parece-nos incontestável: no Brasil a
legislação social criou a questão social.
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Em segundo lugar, a falência da
.Justiça do Trabalho é devida ao fato
de ter sido, desde o início, utillz~tda
como arma de propaganda do Govêrnú. Logo depois do golpe de 1937, ~o
serem instaladas em São Paulo as primeiras Juntas de Conciliação e Julgamento, criadas pelo Decreto 22.132, já
citado, foram algumas delas entr.egues
a elementos declaradamente comunistas.
O Estado Novei pretendia com isso
atrair sôbre· sí as simpatias do proletariado. Começou então o regime da
.subversão da ordem jurídica. O onus
da prova, por exemplo, cabia sempre
,e em qualquer hipótese ao empregador. As s.legações mais absurdas por
parte do empregado deveriam ser destruídas com todo o cuidado e maestria pelo patrão, sob pena de perder
.c litígio, cuja sentença seria· fundamentada, exclusivamente, na pala'lra
do "hipossUficiente"... Se o recla.nante n á o comparecia à audiêucia
inicial, a parte contrária não seria
absolvida da instânCia com o arqUivamento do processo, mas a audiência
seria sistemàticamente adiada até que
o interessado aparecesse. Se tal coisa
acontecesse ao Reclamado, o feito seria prontamente julgado à sua revelia.
Certa vez assistimos um reclamante
con:fessar em seu depoimento pessoal
haver se apropriado de determinada
imP<Irtância em dinheiro pertencente
ao empregador. Todavia, como êste
último não fizera prova da condena~ão criminal do ·empregado, foi juigada procedente a reclamação! Ob<;ervações de tal jaez constituíam a normalidade das decisões.
Conh€Cedores do critério das Juntas, os empregados enchiam-se de coragem e puseram-se a reclamar a
torto e a direito. E com isto subia a
cotação do Estado Novo que se arvorou em protetor ao operariado ...
Subordinados ao Ministro do Trabalho os membros das Juntas se acomodavam. à sua orientação superior, .não
passando, desse modo, de mero:; exe{:Utores seus.

_Estes dois fatores - a incom:preen.sao do verdadeiro alcance da legisla-

ção social e a utlllzaçã.o dos tribunais como elemento politico - d.esvirtuara:r:n a Justiça do Trabalho entre nós.
Tal como se encontra estruturada, a.
Justiça do Trabalho jamais dará bons
frutos. Torna-se indispensável uma
remodelação geral para integrá-la na
Justiça Comum, pondo à sua frente
juizes togados com absoluta independência, graças às garantias asseguradas por tôdas as Constituições demo.crá.ticas. Só assim se fará obra de
justiça.
Sôbre êste assunto já se manifestou
o Instituto dos ... Advogados de Sãc
Paulo, apresentando à ·atual- Assembléia Constituinte judiciosas sugestões
de autoria do Dr. Ruy Sodré para a
elaboração da futura Constituição .
Desejamos ap-enas, neste ponto, rea~çar o grave inconveniente de se
entregar a distribuição da Justiça a
representantes de cJ.asses.
A ~riência reve1~ que em elevada percentagem os vogais, .sobretudo os dos empregados, proferem seus
votos visando mais o interêsse da classe do que, propriamente, o caso em
exame. Não se preocupam, com raras exceções, em. fazer justl.ça, mas
em advogar um determinado principio. ·· E neste assunto, por vtí.rios motivos, leva vantagem a classe operária. Existe entre os seus membros
mais espírito de solirdariedade do que
entre os empregllidores; percebendo
uma gratüicação por audiência e não
podendo sofrer desconto nos respectivos salários, o emPl"egado ganha
duas vezes e isto constitui forte estímulo para não !altar às audiên- ·
cia.~;
pertencendo, neeessà.l'iamente.
ao sindicato da respectiva categoria
profissional, o \'OISal e controlado pelos dema:ts associad-os os quais acompanham com interêsse o modo como
está sendo "defendida" a classe, eis
que consideram · o -epresentante um
defensor, um advogado da classe e
não um juiz que deveria ser imparcial.
o mesmo não acontece com. os vogais dos em:pregadol'es. Desd<e os
primeiros dias da Justiça do Tra.ba-
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· lh<1 até hoje, revelam-se displicentes
· · e· desinteressados. ·As f=ções de
membros da Junta são par.a. êles pesado fardo. Pelas razões óbvias não
há. entre os empregadores o mesmo
espmto de classe reinante entre os
empregados.
Eccnômicamente não lhes interessa
ganhar uma gratificação de 50 cruzeiros por audiência, P<Jrqu.a.nto, lucr~-n muito mais ficando à testa de
seus negócios.
Estas circunstâncias têm feito com
que, geralmente, a instrução das reclamações se processe apenas com a
presença do vogal dos empregados.
O representante· dos patrões, por via
de regra só comparece nos dias designados para julgamento do feito. E,
então, às pressas, .se inteiram por
alt.o do mérito da questão, não sendo,
por isso, difícil ao voga! dos empregados levar vantagem sôbre êle.
Para concretizar êstes comentários,
podemos citar o seguinte caso:
Defendíamos, há cêrca de um ano,
uma firma numa reclamação por despedida considerada injusta pelo empregado. As provas da reclamada,
confirmadas pelo depoimento pessoal
do re<:lamante, demonstravam, de m<ldc ineqilivoc<l, que o empregado sem
motivo plausível agredira seu superior hierárquico e, · vendo-o tombado
por terra, pusera-se a sapatear sôbre seu corpo, sangrando-o abundantemente na cabeça. Isto foi confessa.do em audiência pelo próprio
reclamante e ficou constando do respectivo têrmo. Pois bem, o vogal
dos empregados, "considerando que
até, entre pessoas de certa cUltura.
como nós (tratava-se de um pedreiro
semi-analfabeto) há momento de
irreflexão, julgava procedente a rec1~ação, condenando a reclama.da.
.Por se tratar de um pobre operário".
O vogal dos empregadores que desconhecia o processo, pois, nií.n comparecera a n-enhuma das audiências
anteriores, mostrava-se disposto a
concordar com tão estaps.fúrdio voto,
quando o presidente não se contendo.
cortcu bruscamente sua pal-avra. chamando a atenÇão do vogal dos em-

pregados para o absurdo de suas considerações. Se não fõsse essa intervenção oportuna do presidente, o reclamante teria ganho a questão !
Casos assim, há às centenas ...
E o mais grave é que os vogais, absolutamente leigos em matéria jurídica, se atrevem a discutir ·questões
de direito.
Argumentam como se
fossem eméritos juristas, citando
"farta e copiosa jurisprudência'',
única f <In te. de seu saber jurídico ...
Eis por que a Justiça do Trabalho
deve ser entregue, exclusiva.mente, a
juízes togados sem a participação dos
representantes das classes.
Aliás, considerando o retardamento
das soluções dos processos, em virtude de constantes adiamentos motivados pela ausência dos vogais dos empregadores, o recente Decreta-lei número 8. 737, de 19 de janeiro de 1946.
modificando o art.• 648 da consolidação das Leis do Trabalho, estabeleceu que "as Juntas poderão conciliar,
instruir ou ju.Zgar com qualquer número, sendo, porém, indispensável
2.

}}resen<;;.a ll.o p!esident"C cu:io.

vot~>

prevalecerá em casos de empate".
Esta inovação se, por um. la.d'o, representa um passo para a supressão
dos representantes de classes, pois, a
lei jâ prescinde do seu voto por
outro lado, trarã maiores desvantagens aos empregadores, de vês que,
desobrig<trá o respectivo vogal de con;parecer até mesmo à audiência de
julgamento.
Sob o aspecto processual poder-seia fazer algumas sugestões no sentido de se abreviar a solução dos casos, contudo não é a lei a maior responsável pela demora. O curso das
reclamações é excessivamente longo
em razão do grande número de processos postos em pauta por· dia. A
média varia de 10 a 15; todavie., não raras vêzes se elevam a 20 ou mais. Raríssimos são os casos solucionados em
menos de um ano, sendo geralmente
a . decisão proferida depois de dois
ou três anos da data da distribuição.
Temos processos em andatnento há
quatro anos! O intervalo entre uma
audiência e outra varia, conforme a
Junta, de dois a seis meses. Em cer-
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tas Juntas a audiência inicial que
"será. a primeira desimpedida, depois
de cinco dias" da data da distribuição (art. 841) é designada para 6 ou
8 meses depois. As vêzes êsse prazo é excedido. Temos em mãos uma
reclamação distribuida em setembro
de 1945 cuja audiência inicial
foi
marcada para outubro do corrente
ano. O Reclamante aguarda pacientemente 13 meses e, no dia designado, se não :fôr })Ossivel uma conciliação, terá. lugar a contestação da reclamada e o processo será adiado para meados de 1947 na melhor das
hipóteses. E mais 3, 4 ou 5 adiamentos o esperam...
Estas delongas não são motivadas
pela lei processual que, aliás, prevê a
solução do litigio para o mesmo dia.
"A audiência será ·continua", diz o
a.rt. 849, "mas se não fõr possível, por
motivo de fôrça maior, conclui-la no
mesmo dia, o juiz ou presidente marcará. a sua continuaç?-o para a primeira desimpedida ..• "
A eternização dos feitos é devida
não só ao excessivo volume de reclamações como ã má. orientação dos
trabalhos.
Deve-se, pois, - em que pese em
contrário a opinião do Sr. Marcondes Filho, procurar diminuir o número de processos.
·
Por
observação pessoal podemos
afirmar que boa porcentagem de reclamações não seria ajuizadas se se
suprimisse da Consolidação das Leis
do Tr&'.Jalho o art. 764. Diz o dispositivo em aprêço:
"Os dissídios individuais OU-COletiVOS submetidos à apreciação
da Justiça do Tra.balho :;erão sempre sujeitos à conciliação''.

Esta conciliação constituiu um dos
granáes orgulhos do Estado Novo.
O Sr. Marcondes Filho na palestra
radiofônica de inicio citada, assevera que "as Juntas obtiveram concili~
ção entre emprega,dQres e emprega,dQs
em 36.738 processos, :revertendo para

os trabalhadores a importância de
30.403 cruzeiros".
Não nos parece que isso seja exato.
Não houve, a nosso vêr, conciliação

alguma. Por conciliação se enten..:
de a ação de conciliar, isto é, de pOr
acOrdo pessõas em divergências,
de
harmonizar, de congraçar, fazer 8.$
pazes, Ieatar as i!."elações entre partes. Isto as Juntas não obtiveram nos
36.738 processos. De modo algum .Pelo que conhecemos dos meios operários e patronal, e sabendo como são
feitas as conciliações na Justiça do
Trabalho, não receiamos em discordar
da afirmativa do Sr. Ministro.
os advogados que militam na Justiça do Trabalho sabem como certas
Juntas se esmeram no fiel cumprimento <;lo disposto no § 1.0 do art.
764;

"Para ós feitos deste artigo, os
juizes e tribunais do Trabà,lho
empregarão sem111:e os

seus bom

O/icios e persuasãO- no sentido de

uma solucão conciliatória dos conflitos". -

Os "bons ofícios" e a "persuasão"
muitas vêzes, atingiam as raias da
coação.
Devemos, por dever de sinceridade,
confe~ar que ultil!l.amente a "persuasão•;:--tem·~- manifestado
mais
brandamente.
· ·As Juntas tinham por norma não
dar início à· instrução do feito sem,
depois de longa insistênc1a., adiar a
a.udiêl:;.cia pa;ra as, partes estu:da'l"em
um acôrdo. Ta.ntos eram os aborrecimentos e protelações qu-e o empregador, para não perder mais tempo,
acabava dando q'llalque-r ::'Oisa ao empregado com a condição dele nunca
mais aparecer na firma. Eram e
a:inda são ass'.m as "cQoilciliações•·.
Bela harmonia. entre o c~pH;aJ e o
trabalho ... ! Fonte de discórdias.
Não poucas vêzes de exploração, de
pura extorsão.

Conhecendo a fôrça da "P"'..rsuação" das Jun:tas, certos reciamante~.
axivogaõ.os e sindicatos, passa..--a:n a
apresentar -Iee1amações ter.do em
vista, exclusivamente, . a ronciZiação.
"cb:anta.ge5" :foram e
ainda são a-presentadas à Justiça do
Trabalho com a esperanç.a única de

V-er<l~eixas

uma. "conciliação". Tornou-se lugar
com'tl:Ill a alf.lr:llla.tiva de que nas Juntas reclama-se como quem joga b::.rro à ··parede. Se grudar, ·grudou; se
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não grudar, na;cl:a se perde. Por iszo
Eis como se PI!"OCede para ha::moreclamações vultosas d:e 20, 30 ou
nizar as classes produtot"c~s! Certa.50 mil cruzeiros, são "concilia-das"
mente o reclamante foi ~struiüo a.
por dez vêzes menos. Qualquer coisa "conciliar" por qualquer coisa.
serve para quem não tem direito a
Em l!M!l teve início uma rt."Clamanada.
ção apresentada pelo ex-g.:rente de
determina;da firma, com o fim de
Emprega;dos depois de haverem soreceber comissões e horas extras,
licita<io por escrito dani:;·s§.o do emprego, muitas vêzes com a assistên- tudo num total 'll?roximadamente de
8. 000 cruzeiros. C<mtest,:ado o feito
-cia do respectivo Sinrucato. nos casos
juntou a reclamada prova de haver
previstos no art. 500, comparecem
pago tôd.as as comissões e negando
perante a Justiça do Tral:la.lho aleo direito do reclama..'l.te às i1oras exgando terem agido sob coação! Tais
tras por as ter prestado na quaJ.idade
reclamantes sabem que, d·e modo alde gerente, o que vale dizer, :ora. do
gum, serão reconduúdos aós -;;eus caralcance da lei (allnea c do arv. 62).
gos e, por isso, pretendem um.a "conAcrescentou a reclamada que, além
ciliação", isto é, uma importância
de na,Qa dever ao reclamante, 110
em d.\nheiro arranca·da com auxílio
· contrário, era .êle o deve:lor da f.irda "persuação" da Junta.
ma, comorme certidãc que exibiu de
Outras vêzes o empregado tem dldecisão
judicial transitada em jul- ·
lt"eito a detr.rmina.da quantia, mas
gado,
reconh1:eendo
um alcance de
pede duas ou três vêzes :mais a fim
mais
de
6.000
cruzeiros
por parte do
de ter boa margem para os negócios
empregado
e
coruie.'1.a.Ildo-o
ao pagana fase conciliatória. Abrirá. mão
mento
juntamente
com
seu
fiador
sem dificuldade da meta,Qe ou de 2;3
que
se
obrigru"$
a
limite
menor.
do pedido, revelamdo, assim, seu espírito conciliador. . . Os sindicatos arProposta a conciliação f<Ji ela re. cam com bôa parte no desmerecimen- jeitada pela firma. O Sr. Presidente,
to da Justiça do TrabaLlJ.o. Sem au-- fi:el ao § 1.0 do art 764, passou a
toridade e sem P:restígio, ao invés de empregar "seus bons O<fíCl·:::s e perno sentido de convencer a
serem educadores do operariado, tor- s;.ração"
firma das vantagens de ordem econam-se joguetes seus. Certa ocasião nômica e social advindas de uma
ouvimos do presidente e do advogado conciliaçã<>. A firma conservou-se
àe um sindicato a seguinte confissão:
i.m"ecliutível diante da tr·:menda insistência.
do Presióente e dos olhares
"ISa,beanos que o nosso associado
não tem direi·to algum. Mas é ansiosos do reclamante. Não se dando
preciso dar-lhe uma satis-fnção, por vencido, o Presidente, depois de
duas horas (marcadas a relógio) de
senão ... ".
"persuasão" acabou 31diando a audiE, num misto de malícia e vaidade.
ência para que a reclamante meditasse
procuran'Cio da;r rea!lce às $Uas habina proposta de 50% , prontamente
lidades:
aceita pelo empregado. Na audiência
seguinte, cêrca de dois meses depois,
"Você repare~ que a reclamanovos argumentos, e novo tempo perção !oi a.presentada diretamente
dido. A firma manteve-se insensi-;el
em nome do reclamante? A
aos apelos. Novo adiamento para vários
petição está. assma.da s15 por
ê!e. . . O sindicato, oficialmente, meses depois. Na terceira audiênci~.
não pode dar assistênci&. a casos as mesmas cenas. O reclamante deperoidos como este! Olhe, uem monstrando "um espinto à altura da
o papel tem o timbre do sindilegislação social brasileira", concorcato. E' . para não sermos soli- dava agora em nada receber desde que
dários nas custas, meu amigo!
Assim, mascaramos uma ass:s- a reclamada sustasse, no Juízo com:têncl.a. sem risco algum para os petente. a execução já iniciada da
nossos cofres".
sentença. A reclamada, no enta:o.t.;,,
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declarou, peremptoriamente, que · ja- êle se desvirtuou por completo. Aliás,
mais faria qualquer acõrdo. Dado o salienta.mos de infcio o fracasso dos
adiantado da. hora, foi a audiência tribunais paritários brasileiros, razão
pela qual pertencemos à. corrente daa.diada sine die.
queles que. propugnam P.ela integração
Estamos em 1946. A reclamada já da Justiça do Trabalho na Justiça
executou a sentença r'eferente ao des- Comum.
falque; contudo, o reclamante nunca
Isto em nada prejudicaria os casos
mais pediu o prosseguimento da reclamação trabalhista. Porque? Sim- soltwionáveis amistosamente, porque
plesmente porque não lhe interessa no Brasil a conciliação foi consagrada
mais." Seu objetivo não foi conseguido. · como formalidade processual desde as
A "chantage" não se concretizou, isto Ordenações do Reino, e o atual Código
de Processo prevê a cessação da insé, não foi possível a conciliação ...
tãncià p'ela transação total ou parcial.
Mais um caso para mo.~trar agora
As vantagens da integração da Juso reverso da medalha.
tiça do Trabalho -na Justiça Comum
Certo viajante reclamava salários de tomam-se evidentes, pela simples obseu empregador. 1!:ste, um sírio, com- ·servação d a s questões solucionadas
pareceu à audiência desacompanhado
pelos juízes de -Direito do interior do
de advogado e pôs-se a contar uma Estado. T em o s ·acompan:hado prohistória muito comprida,· relacionada cessos de reclamação em várias cidades
com livros, talões e p a p é i s que do interior e somos testemunha dcs
manuseava em meio de grande con- excelentes resultados ali verificados.
fusão. O Presidente, absolutamente
desinteressado pela d e f e s a, interUma sugestão
rompeu-o, aconselhando-o a conciliar-se com o adversário. Explicou-lhe
Continuem os dissídios trabalh\stas
as finalidades altamente sociais da.
Justiça do Trabalho, esclarecendo que a ser-conhecidos julgados pelas Junêle, · reclamado, estava perante uma tas de Conciliação -e· .J'ufgamento ou --Junta que primeiro era de Conciliação fique a Justiça do Trabalho integrada
e deil)ois, de Julgamento. Afinal, decorrido algum tempo, a "conciliação" na Justiça Comum, uma inovação pafoi feita, mas ... o siri o ao sair da sala rece-nos indispensável: a criação da.s
vomitou para c i ma do reclamante Curadorias do Trabalho.
uma série de palavrões e ameaças, o
A função dos curadores seria idênque, entretanto, não provocou no injuriado a menor reação. Em seguida, tica às dos curadores das "Vitimas de
voltando-se para os presentes, disse acidentes do tr:1balho. Daria assiscom ar mais resignado, o esperto co- tência a quantos pretendessem inmerciante:
gressar em Juizo desacompanhados de
a-dvogado e opinariam nos d e m a i s
"Neste mundo vale
experiência.
Tolo o que não se utiliza dela.
casos. ·
E, prosseguindo:
Desse modo, desapareceria o péssimo
sistema das reclamações verbais
- S o f r i uma injustiça! Mas, de
hoje em diante, não pago mais salário reduzidas a têrmo como admite o §
a empregado. algum. Quando êles vie- 2. 0 do art. 840. Há graves inconverem reclamar eu, prontamente, farei
nientes resultantes da atual lei. As
uma conciliação por 50 e até por 70
reclamações, formuladas sem a invoou 80 por cento ...
cação do fundamento legal aplicável
Não obstante ser o juízo con.ciliaà. espécie, são redigidas de modo contório instituto adotado em quase
fuso, por funcionários inexperientes.
tôdas :~s jurisdições especiais de trabalho, é incontestável que, entre nós, que nem siquer tomam os da.dos ne-
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cessârios para a elucidação do pedido de modo a possibilitar a contestação, pela parte contrãria. O Curador, além de sanar êsses males,· seleéionaria as reclamações deixando de
ajuizar aquelas pretensões manifestamente improcedentes ou carecedoras de ação. E' comum empregados
com menos de dozes meses de serviço
pleitearem o pagamento de "meiasférias" coisa absolutamente inexistente; outros pretendem equiparação
de seus salários aos de companheiros que exercem funções completamente <iiversas das suas; há os ·que
abandonam o serviço .e se julgam com
direito à indenização; não são raro~
os que sujeitos ao sistema de revezamento semanal ou quinzenal, pretendem receber a majoração legal pelo trabalho noturno; vigias há qu~ se
julgam com direito a perceber a remuneração suplementar correspondente às duas horas diárias excedentes
de oito. Enfim, consfderável seria o
número de reclamações que se evitaria com a Curadoria do Trabalho.
O Curador exerceria ainda forte ação
moralizadora sôbre as reclamações
cuja finai:.dade única reside na conciliação, restringindo, assim, as atividades dos sindicados menos escrupulosos, e dos advogados de porta de
fâbrka.
A . inovação
ora sugerida traria
ainda outra vantagem, de vês que seria· possível a conservação da conciliação, tão do gosto dos estudiosos
de questões trabalhistas. A conciliação, porém, teria lugar na fase pr'!liminar, meramente adminstrativ-n. e
não no curso de procedimento ~'l<hdal
como acontece atualmente. Recebida
a queixa, o Curador oficíaria à firma
convidando-a para um entendimento. Se a firma não comparecesse ou
não fôsse possível qualquer ac•>rdo,
seria então apresentada a r.x:lamação
nos têrmos da. lei, se para t.anto houvesse elementos. Com a. adco;;ão deste sistema haveria maior ce1enda-

de nos traballlos, diminuiria o número de questões ajuizadas, eccno1Ilizando-se a-o Estado e às partes tempo,
trabalho e dinheiro.
Aqui em São Paulo tivemos já a
prova das vantagens acima apontaàas, no tempo do extinto De;>artaniento Estadual do Trabalhe.
Não obstante a deficiência dos serviços daquele orgão,
volumoso era
·número de processos resolvidos na
fase administrativa, quer pelá conciliação das partes, quer pelo arqUivamento por falta de elementos capazes
de levar o feito a bom têrmo.
Em outra: oportunidade estudaremos
~om mais vagar a sugestão ora apresentada.

o

Excelentissimos Senhores Membros
da Comissfu:> Constitucional:
Usando da fa<:uldade que me é concedida pelo art. 22; § 5. 0 do Regimento
Interno da Assembléia ConstitUinte,
venho apresentar a Vossas Excelências as seguintes sugestões sôbre a
elaboração Constitucional:
1.0 - Penso que a Comissão, antes
de encetar a elaboração do projeto da
futura Constituição, <leve resolver, preliminarmente, as questões que vão ser
enumerad.as:
a) Convém que a nova ConstitUição
se limite a estabelecer a estrutura juridica do estado Brasileiro ou convém
qoo ~.dmita, no seu contexto, dl&:ç>ositt\'0~ de outro caráter como, por e..'I::Jmplo, os que se refiram diretamente à
organização social do Brasil ?
b) Não será. conveniente, para assegurar a rapidez do trabalho Constitucional da Assembléia e para não sacrificar a técnica da nova carta Constitucional, dividii a legislação brasileira em três partes: Constituição.
Leis Orgânicas e Leis Ordinárias ?

-
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c) As questões de organização do
trabalho, de constituição da família,
de educação e saúde, não ficariam
melhor se fõssem reguladas fora da
Constituição por Leis Orgânicas ou,
mesmo, por Leis Ordinárias, incluindo-se na Constituição unicamente as
linhas gerais a que devem obedecer a
Legislação Orgânica e a Ordinãria que
regulem essas questões ?
_
d) Devemos manter o regime presidencial ou devemos volver ao regime parlamentar ou devemos, simplesmente, como se fêz em_ 1934, criar
um sistema misto - meio presidencial
e meio parlamentar ?
e) Será conveniente mantermos a
descentralização administrativa e politica ou mais útil será voltarmos à

centralização existente durante o IInperio?
f) A autonomia dos Municípios deve ir ao extremo de, sem exceção alguma, se proverem os cargos de administração, inclusive o de Prefeito,
por eleição ou o de Prefeito deverá,
em casos especiais, ser .preenchido por
nomea!?áO do govêrno estadual OU federal, conforme a hipótese ?
g) Deve o poder judiciário compreender todos os Tribunais, inclusive o
eleitoral e os de Trabalho, ou deve
compreender, apenas os Tribunais de
.Justiça comum e os juizados singulares dessa mesma Justiça ?
h) A unidade- processual .deve ser
manti-da ou devemos retal;Ilar à dualida-de de outrora ?

42.a Sessão, em 8 de Abril de 1946
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente e Berto Condé, 2. 0
Presidente. ·

As 14 ho:r as, compa.rec·em os Senhores:
Partido Social Democrático

A·cre:

Cas·telo Branco.
Hugo Carneiro.
Amazona.s:
Leopoldo P.e res.
Pereira da Silva. ·
Pará:

Nélson Parijós. ,
J-oão Botelho.
Ma,ranhão:
Crepori Franco.
Luís de Carvalho:
Piauí:

Sig·e.fredo Pa·checo.
Rio GrBJnde do Norte:
Deoclécio Duarte.
José Varela.
Val'fredo Gw·gel.
Paraíba:
Janduí Carneiro.

Pernambuco:
Gercino Pontes.
Oscar Carneiro .
Alagoas:.
Teixeira de Vasconcelos;
Madeiros Neto.
José Melo.

Sergipe:

Graccho Cardos-o.
Bahia:
Vieira de Mel<>.
Fróis da Mata.
Espírito Santo :
Atílio Viváqua . ·
Cados Lind·e mberg.
Eurico Sales .
Vieira de Rezende.
Asdrubal Soares.

Distrito Federal:
José Rom.ero.

Rio de Janeiro:
Alfredo Neves.
Carlos Pinto.
Heito.r ·Collet.
Bastos Ta var·es.
Acúrcio Tôrres.

Minas Gerais:
Levindo Coelho.
Melo Viana.
Benedito Valadares.
Duque de Mesquita.
Isra·e l Pinheiro.
Wellington Bral!l;dão.
Joaquim Libânio.
Augusto Viegas.
Gustavo Ca.panema.
Alfr~do Sá.
São Paulo:

Novell Júnior . .
Antôn~o F'eliciano.
Cesar Costa.
Costa Neto.
Ata.liba Nogueira.

Vic~

126~ampaio

Vidal.
Alves Palma.

Goiás:
Pedro Ludovico.
Diógenes Magalhães.
Caiado Godói.
Marta Grosso:
Ponce de Arruda.

Paraná-:
Flávio Gulm~ães.
Fernando Fiares.
Lamo Lopes.
Gomi Júnior.
:Santa cata11na.:
Ne-r eu Ramos.
Ivo d'Aquino.
Ad·erbal Silva.
Otacílio Costa.

Rio Grande do Sul:
Adroaldo Costa.
Teodomiro Fonseca..
Batista Luzardo.
M8ln uel Duarte.

Sou.sa Costa.
Glicério Alves.
. Nicolau Vergueiro .
Mércio Teixeira.
Pedro ·vergara.
União Democratica.I Nacio?ta.l

Amazanas:
Severiano Nunes.
PaTá:

Paraíba:
Adalberto Ribeiro.
A.rgern.ko de Figueiredo.
Ernân1 Sátiro.

Bahia:

Juraci Magalhães.
Manuel Novais.
Allomaa: Baleéit"O.
R ui Santos.
Espírito Santo:
Lufs Cláudio.
Distrito Federal:
Hermes Lima.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro:
Prado Kelly.

. .. Minas Gerais:
Gabriel Passos.
Milton Campos.
Lopes Cançado.
Lioeurgo Leite.

São Paulo:
Mário Masagão.
Plf.nio Ba-rreto .
Toledo Piza.
Mato Grosso:
Vespasi.a!no Ma,rti:ris.
João Vilasboas.
Dolor de Andrade.
Agrfc.ola de Barros.
Paraná:
Erasto Gaevtner.

Agostinho Monteiro.

Partido Trabalhista Brasileiro

Epilogo Campos.

Distrito Fed·er111:

Piauí:

Matias Olímpio.
José Cândido.
Antônio Correia.
Coelho Rodrigues.

Ceará:
Plínio P.ompeu.
José de Bor.b a.
Edgard Arruda.

Rui Almeida ..

Baeta Neves.
Minas Gerais :
Ezequiel Mendes.

São Paulo:

Guaraci Silveira.
Pal'ana~

M-elo Braga.
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Rio Gra.nde do Sul:
.Mttlil" Fischer.
Partido Comunista do Br«8il

Pernambuco:
Ag-ostinho Oliveira.
Bahia:

Carlos Marlghéla.
Distrito Federal:
Carlos Prestes.
João Amazonas.
Batista Neto.
Rio cte Janei·ro:
Alcid-es Sabença.

São Paulo:
J.o rge Amado.
Partido Republicax•

Sergipe:
Amando Fontes.
Minas Gerais:
A.r tur Bernaroes.·
Partido Democrata . Cristdo

Pen1ambuco:
.A2·ruda Câmara.
Partido Popular Sindicali~ta

Cearã:
Olavo Oliveira.
Stênio Gomes.
Partido Republicano Progressista .

Rio Gr~nde do Norte:
Café FHho.
Partido Libertador

Rio Gra.nde· do Sul:
Raul Pilà.
O SR. PRESIDENTE: - Achandose presentes 124 Senhores Represer~
tantes, declaro aberta a sessão.
Passa-se à leitura da ata da sessão
anterior.

O SR. RUI ALMEIDA (4.0 SecreProcede à

tário, servindo como 2.0 )
leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE: - Está em
·discussão a a ta.
O SR. OLAVO DE OLIVEIRA (Sô- ,
bre a ata) - sr. Presidente, a bancada do Partido Popular Sindicalista,
composta de cinco Representantes,
sendo . três do Ceará, um do Pará e
outro ·da Bahia, reuniu-se no dia 4 do
· corrente e escolheu para líder e sublíder, respectivamente, os seus membros, Senador Olavo de Oliveira e
Deputitdo Stênio Gomes. Essa deliberação foi comunicada a V. Ex.a, em
telegrama, para os fins regimentais,
e como a mesma não conste da a ta
dos trabalhos do dia imediato àquele
em que foi feita, venho requerer a
necessária retificação. (Muito bern> •
O SR. ANTONIO CORREIA (Sô- ·
bre a ata) - Sr. Presidente, lendo o
"Diãrio da Assembléia" de sábado último, deparei com um aparte por mim
dado ao nobre Deputado, Sr. Osvaldo
Lima, tão truncado a ponto de dar
à publicação sentido inverso · àquele
que realmente. lhe quis emprestar.
Assim é que no órgão oficial da Casa
se lê:
·
·

"V. Ex.a defende a tese de que
o requerimento, por maior que
seja o espírito construtivo que ·
·encerra, deve ser aprovadc por te1
partido de membro da U. D. N. 1
O que disse foi o seguinte, que
é exatamente o contrário :
"V. Ex.a defende a tese ·de que
o requerimento, por maior que
seja seu espírito construtivo, deve
ser rejeitado, por ter partido de
membro da UDN?"
E, um pouco mais adiante, noto que
não está completo outro aparte oferecidÓ ao meu nobre colega. Quando
S. Ex.a dizia: '•Ditadura que Vossas
Excelências ajudaram a construir", retruquei:
"Sempre combati a ditadur a e
não tenho na minha conciência. o
pêso de ter colaborado .em qualquer tempo para ela".
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Eram estas, Sr. Presidente, as retificações ·que desejava fazer. (Muito
bem).

à Mesa
seguinte retificação à ata:

O Sr. Raul Pila envia
.1,

Exmo. Sr. Presidente:
Regueira a V. Excia. se digne mandar verificar dois apartes por mim
dados ao · discurso pronunciado pelo
nobre representante Sr. Eduardo Duvivier, na sessão de 4 do corrente . No
primeiro, publicado na pág. 841 do
Diário da Assembléia, 4.a coluna. de- ·

ve ler-se: "A luta pela democracia na
Ing;laterra estabeleceu-se, de um lado, entre os nobres e o povo, contra a
coroa. do outro".
No segundo aparte publicado na
mesma página e na' mesma coluna
infra deve ler-se, "a prática do regime presidencial" em vez de '' a prá
. tica do regime parlamentar".
.
Sala elas Sessões da Assembléia
Constituinte, em 8 de abril de 1946 .

AgradeGendo a V. Ex. e aos demais membros dessa Câmara todas as
finesas e distinçõe·s com que me penhoraram durante a minha participa~
ção nos trabalhos da Assembléia
Constituinte, aproveito a oportunidade para renovar-lhe os protestos de
minha mais alta estima e consideração.
~m

5 de abril de 1946. -

Esperi-

dião Lopes de Farias Junior.

Das Emprêsas Ferroviárias à fu- .
tura Carta Magna - A Comissão da
Constituição.
o Tribunal de Apelação do Estado
de Alagoas, à futura Constituição Fe··
deral, na parte concernente ao Poder
Judiciário - A Comissão da Constituição.
REQUERIMENTO N. 0

83, DE 1946

4

-

Raul Pila.
~

O SR. PRESIDENTE

Não ha-

vendo quem peça a palavra sôbre a
ata, encerro a sua discussão e a submeto a votos. CPausa) .
Está aprovada.
Passa-se à leitura do expediente.
I

O SR. HUGO CARNgiRO

( Su- ·

plente de secretário, servindo como
· 1.0 ) Procede à leitura do seguinte

EXPEDIENTE

Ofício:
Do Centro

Carioca, expendendo
consideração em prol da 11utonomia-do
Distrito Federal - A Comissão da
Constituição.
·
Ao Exmo. Sr. Senador Melo Viana.
· Presidente da Assembtéla Constituinte. - Inteirada.
Carta:
Tendo assumido as funções de Pre·
s idente do Instituto do Açúcar· e do
Alcool, éom que me hortrou a con. fiança do Exmo. Sr. F/l'esidente da
República, venho apresEmtar a V.
Ex. a minha renúncia ao mandato
de Deputado Federal pelo Estado de
Alagoas.
I

Requtzr ao Poder Executivo informe se se acha e1n vigor o Decreto-lei n . o 1. 202, de 1939, e, na
hipótese atirmativa, se o Governo
ignora a qualidade de funcionários públicos estaduais dos cidadãos Leônidas de castro Melo e
Manuel Sotero Vaz da Silvetra
recém-nomeados membros do Conselho Administrativo do Estado do
Piauí.

Considerando que o Senhor Presi-

dente da República nomeou
para
membros do Conselho Administrativo
do Estado do Piauí, os Srs. Leônidas
de Castro Melo e Manuel Sotero Vaz
da Silveira, ambos funcionários públicos estaduais e em exercício nos
seus respectivos cargos;
Considerando que o
Deoreto-lei
n. 0 1. 202 de 8 de abril de 1939, no
seu art. 14, alínea b, diz que as no. meações de membros de
ref.erldos
Conselhos, "não podem recair· em
quem seja funcnonário pllbl1co P.Stadual, salvo em disponibUidade, ou
municipal". .
da
Requer.emo!. por intermédio
Mesa, que o Poder Executivo infor.- ·
me: .
a) se ainda estâ em vigor o
ereto-lei n . 0 1.202, de 8 de abrn
de 1939;
b) - na hipÓtese afirmativa, se o
qualidade de
Govêrno ignorava a

De..
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funcionários públicos estaduais
mencionados Senhores.

dos

Sala das Sessões, 5 de abril

de

1946. - Antônio Maria de Rezende
Corrêa. - Esmaragdá de Freitas.
José Cândido Ferraz. - Mathias Olympio. - Coelho Rodrigues.
REQUERIMENTO N •0 84, DE 1946

Reque,r. qo Poder Executivo in~
formações detalhadas sôbre a Fundação Brasil Central.

Requeiro, por intermédio da Mesa,
sejam solicitadas . do Poder Executivo
as informações seguintes:
1.0 ) Qual' a área entregue à F·undak
ção Brasil Central, notadamente no
Vale do Araguaia e no divisor de ãguas
das bacias Amazônica e Piatina? Por
via .de que dispositivo legal foi cedida
t~ considerável superfície no centro
d , país?
2.0 ) A quem pertencem as terras adjacentes aos territórios entregues à
Fundação Brasil .Central?
3.0 ) Quais as emprêsas ou c<nvpa:nhias, enfeixadas na Fundação Brasil
Central? A que ativida des se entr3gam essas emprêsas? Em que zonas
operam?
4.0 ) Qual o capital inicial dà Fun. dação? A quanto se eleva, atualmente,
o capital da organização? ·
· 5. 0 ) Quais foram as dotações em
dJnheiro, recebidas do poder pl!blico,
pela Fundação Brasil Central?
6.0 ) Está a Fundação obrigada a um
regime de prestação de contas?
7. 0 ) Qual o quadro de funcionários da
Fundação, com especializações de vencimentos e funções?
Sala das Sessões, em 8 de abri: "ie
1946. -

Café Filho.

REQUERI~ENTO N. 0

85, 1946

Requer ao Poder Executivo informações sôbre o número exato
de Sanatóri'os existentes no país,
e número de l eitos em cada um,

t.etc.

Exmo. Sr. Presidente
bléia Constituinte:

da

Assem-

Requeiro, ouvida a Casa, qu\3 se
peça ao Poder Executivo, por intermedio do Ministério de Educação e ·Saúde, os seguintes · informes:

quantos sanatórios existem
atualmente no Brasil, em funcionamento;
b) número de leitos;
c) quais a~ providências já tomadas
pelo atual Govêrno para debelar o
grande mal.
Rio, 7 de Abril de 1946. - Epílogo
a)

Gonçalves de Campos.
REQUERIMENTO N. 0

86,

DE

1946

Requer informações ·ao
Poder
Executivo sôl:Jre as providências
tomadas para salvar-se àa ruína
a Biblioteca NaCional

Requeiro que, ouvida a Assembléia,
a Mesa peça ao.. Ministro da Educação informação se já foram tomadas
as providências nece~sárias para r,1Ôl'
em ordem e salvar da ruína a Bib:ioteca Nacional.
Peço especial atenção para as palavras contidas no relatório do Senhor
Jac.kson, publicado n;1 reportagem do
"O Jornal" , de 6 do corrente: "Os livros raros agora de propriedade d::t
·Biblioteca Nacional são sem dúvida,
mais numerosos e mais preciosos que
os pertencentes a qualquer país da
América Latina''.·

~<E' esta, acrescenta, a herança do
povo brasileiro. Mas é uma herança.
que, justo que se diga, tem sido táo
inadequadamente guardada da destruição de insetos., umidade e roubo,
que se medidas enérgicas não· forem
tomadas imediatamente, estarã perdida para a Nação brasileira e para o
mundo erudito".
Se perdurar o. desleixo serã inútil
tôda a boa vontade de um futuro
Govêrno, · disposto a gastar generosamente, para poder restaurar o que
está tão lamentável e rapidamente se
det,eriorando, pois os livros dentro
·em breve ' esta.rão inutilizados m esmo para uma restauração, e grande par-
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te, principalmente os de maior valor
para estudiosos da história de Portugal e do Brasil são insubstituiveis".
b matutino supracitado relata ainda que em 1939, numa das sessões
plenárias do Congresso do ''Committee of La tin American Studies" em
An Arbor, América do Norte, um dos
mais conhecidos historiadores norteamericanos declarou, "que aproveitava
a presença dos representantes rlo
· Brasil para. perguntar porque nosso.
Govêrno deixava apodrecer uma das
mais ricas bibliotecas da América".
Sala das Sessões, 8 de abril de
1946. -

Arruda Câmara.

REQUERIMENTO N. 0

87, DE 1946

Requer ao Poder Exectivo informações sôl>1+e tW providências tomadas para p1·eservar de completa
.inutilizaçã'O as coleções de Obras
raras e o patrimônio da Biblioteca
Nacional.

Requeremos que a Mesa solicite do
,Poder Executivo, ouvida a Assembléia,
que o Ministério da EducaçãQ informe:
a) quais as providências
tomadas
para preservar da completa inutilização as coleções de o~as raras e todo
o patrimôni<;> da Bibliot.ec~ Nacional
qtle, conforme foi denunpiado .em São
.Paulo, em discurso públi<.~o,' pelo escritor Paulo Duarte, .e confirmado posteriormente, em entrevist~ à imprensa
do Rio, pelo Sr. Rubens Borba de Morais, diretor daquele est abelecimento,
Jazem em abandono, amontoadas em
locais inadequados à sua' conservaçã.o;
b) em que considerac!Lo .. foram recebidos o relatório . de. ti,m perito estrangeiro, chamado ao Br~il para examinar e opinar sôbre o e;stado de ~on
servação de tais preciosic~ades, e a '3X..
posição, a respeito, daquele alto funcionário brasileiro, indicando medidas
imediatas para salvar o 'rico patrimônio cultural;
1

1

•

I

destruição conseqüente daquele desleixo;
à) quais as verbas atribuídas, deade
1930 até a presente data, à conservação, serviços e desenvolvimentos dt.
Biblioteca Nacional;
e) quais os editores que, no mesmo
interregno de tempo, satisfizeram a
obrigação legal de entregar à Biblioteca dois exemplares de cada uma das
obras que publicaram, e quais os que
se furtaram a êsse dever.
Justificação

Não basta que sejam trazidos ao co~
nhecimento público, como está acmttecendo a cada dia, as tristes narra- .
tivas dos descasos da alta administração · do país pelo patrimônio nacional,
que passou à sua-responsabilidade com
os poderes usurpados desde 1930. !Dlporta, antes de tudo, pôr um parad~iro às conseqüências de tais descalabros, evitar a sua propagação, a fim
de salvar o que ainda existe, com medidas
imediatas eficazes, e depois
apurar as culpas, para exemplos· futuros e indenizações dos danos causados à Fazenda Nacional . o caso
da Biblioteca· não é único, como legado do chamado Estado Novo. Aqui
mesmo nesta Casa, somos ainda testemunhas do ·lamentável estado em que ··
tudo foi deixado pelo seu nefasto
ocupante, tudo tão profundamente
maltratado, que nem o zelo dos funcionários foi ainda capaz de corrigir,
nem houye tempo de acudir ao desmantelo geral, senão nos pontos ca,. pitais.

Mas a Biblioteca Nacional, tida pelos
entendidos, como a mais rica da América Latina e sendo a mais antiga
das suas congêneres, está a exigir que
seja de pronto atendida,· em salvaguarda de um pa tnmônio histórico e
cultural impossível de ser refeito. Convém ressaltar que as medidas aquí re. .. c) quais as providênc~as decorrEmqueridas serão do maior· auxilio à
. tes dos inquéritos procedhlos em tempo, · atual administração, da própria Bicom fim de apurar as responsabiliblioteca, à figura do técnico RUbens
dades pelo desaparecimento de outras
Borba de Morais, cuja capacidade está
.obras e coleções de valc)r da mesma altamente comprovada na instituição
biblioteca pública, que escaparam à
da Biblioteca Municipal de São Paulo,
1

I
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que ao tempo em que se arruinava a
do Rio de Janeiro, torn~va-se um verdadeiro padrão dos estabelecimentos
similares.
Sala das Sessõ~s; ·8 de abril de
1946. - Euclides Figueiredo. - Aureliano Leite. - Paulo Nogueira Fi- ·
lho. - · Thomás Fontes. - Aliomar
Baleeiro. -· Jalles Machado. Octavio Mangalnira. - Lycurgo Leite
Filho. - . Hermes Lima. - Jacy àe
Figueiredo. - José Maria LOpes Cançado. - Gabriel Pasgos. - Luis M
Toledo Piza So1:Jrinho. Milton
Campos. - JosfrCandido Fenaz. Alãe Sampmo. - Flores da cunha.--·
Gilberto Freipe . . - Osmar de Aguiar.
- Dantas Junior. - Alarico Pacheco . - Lino Machado. - . Plínio Bar1'eto. - Aloysio lk · Carvalho Pilho.
INDICAÇÃO N. 0

37,

DE

1946

Indica seja sugerida a~ Poder
Executivo a transferência do acêrvo àe "A Noite" para o Institu~
to Nacional do Lirvro, e abolição
imediata dos impostos que gravam a impartação do livro . es:..
trangeiro .

Requeremos, consultada a Casa, seja
sugerido, ao Exmo. Sr. Presidente da
República, o seguinte:

.

1. 0 Transferência de todo o acêrvo da "A Noite'.', para o "Instituto

Nacional do· Livro'', · (I.N.L.) com a
finalidade precipua de preparar o material escolar básico necessário à
ca~panha de alfabetização em massa da população brasileira;
2. o ·Abolição imediata de todos os
imposto!:! que gravam a importação do
livro estrangeiro impresci!ldível à nossa formação especializada.
Sala das Sessões da Assembléia
Constituinte, em 8 de abril de 1946.
-

Fernandes Telles.

INDICAÇÃO N.Q

38,

DE

1946

Sugere ao Poder Executivo providências para a 1·etirada do casco
do navio " Itacaré'' te do tubo de
. sucção da draga "Bahia", que
estãq obstruindo a ·barra do Pôrta
de Ilhéus; e dragagem da mencionada batra e d'O canal destinado à navegação.

Requeiro, por intermédio da Mesa
da Assembléia Constituinte, seja sugerido ao Poder Executivo através ·da
Ministério da Viação, o seguinte:
1) Retirada do casco do navio "Itacaré" e do tubo de sucção .da draga
'~Bahia" que estão obstruindo á barra
do Pôrto · de Ilhéus.
Dragagem da mencionada barra
e do ..canal destinido à navegação.
2)

Justificação

·Há cêrca de 5 anos naufragou à en. trada do Pôrto ·de Ilhéus, em pleno
canal de acesso ao mar, _o navio
baiano "Itaocaré", assim como se perdeu no mesmo local o tubo de sucção
da draga "Bahia", alí em serviço de
dragagem. Até hoje, êstes obst~ulos
não foram removidos, mau grado bloqueiarem o pôrto e constituírem grave
perigo para a navegação.
As classes produtoras . de Ilhéus,
vêzes sem conta, dirigiram-se às autoridades federais de e n t á o, reclamando wna medida que regularizasse
o tráfego marítimo de seu Pôrto e
jamais foram atendidas . Urge pois que
o EJiGlllo . Sr. Ministro da · Viação de..
termine ao Departamento Nacional de
Portos, provtdências. .no sentido de
serem removidos tais obstáculos. Vale
ressaltar ·s er Ilhéus o principal ancoradouro baiano dEWois do de Salvadot·
e por onde exportamos 80% do cacau
da Bahia, ou ·sejam · 1. 500. 000 sacos
'de nossa maior riqueza - agrícola e
nossa maior fonte de receita pública.
A continuarem as coisas no pé em
que se a·cham, brevemente nenhum
navio escalará em Ilhéus, o que representa irremediável prejuízo para o
comércio e a lavoura do Sul-baiano,
que conta-m no seu pôrto, a única via
para escoamento de sua produção.
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Urge também que o Departamento de
Portos, completada a retirada do casco
do "Itacaré" e do tubo de sucção,·
mande proceder à dragagem do canal
de navegação, presentemente quase
entulhado, de modo a resta1belecer· o
tráfego marítimo de Ilhéus em qualquer maré.
Sala das Sessões, 8 de abril de 1946.
- Manoel Novaes. - Juracy MagalhãtJS. - Raphael Sincurá. Alberico Fraga. Ruy ·Santos.
Dantas Junior. - Lauro de Freitas.
- Renato Aleixo. - Aloysio de Carvalho Filho. Nestor Duarte.
João 'Mendes.
!NDICi\ÇÃO N." 9-1\, DE

1946

Sugere que se 1·epresenta ao Po der Executivo, no lN,ntido de se7'etn propostas medidas urgentes
de ordem econômica. (Com. Est.
Ind. - 1)
PARECER

A indicacão. n. 0 9, de autoria do representante do Rio G·rande do Sul,

Sr. Daniel Faraco, contém matéria de
tal relevância que recl~ma estudo meditado e cuida~oso. Não cabe, todavia, a esta Comissão efetuar êsse estudo que coll'lpete à Comissão de Investigação Econômica e Social de que
aliás faz parte o signatário da indicação, de modo que poderá ali explica-r e defender o esquema ou plano
de "medidas de caráter urgente por
êle propostas para enfrentar a situação, antes que o mal se agrave ainda ma!s''.
Seja-nos, entretanto, lícito aduzir ligeiras notas à margem do trabalho
que visa acudir a grave situação . econômica e financeira do país.
I

Nêle se considera "que a principal
característica dessa si~uação é o desnível entre o poder nominal de compra que procura o mercado interno
e o volume das utilidades que aflui
ao mesmo mercado p.ara serem vendidas". Ora, o emprêgo, que se omitiu, da .Palavra aprop'riada para traduzir o fenômeno, isto é, inflação, evi1

taria a imprecisão do enunciado. Com
efeito, a principal característica da
situação não é propriamente o desnível entre o poder nominal de compra em. mãos de particulares (intlationary gap) resultante do forte desnivel
entre os meios de pagamento existentes e o volume de utilidades disponíveis, acarretando violenta alta dos
preços. o nível de preços gently rising não é condenado pelos economistas.
.T ambém não se me afigura indubitável que "somente uma produção
maior pode resolver ·t ão grave problema". A inflação brasiléira se vinha processando em virtude ·dos deficits orçamentários da União . e . da
expans.ão anormal dos Cl'éditos bancários. Recebeu depois o Jargo jôrro das
emissões para atender as letras de
exportação correspondentes aos grandes saldos da balança comercial _,
e esta veio a constituir a fonte principal do dilúvio de papel moeda depreciado no seu poder de compra. As. sim, o problema, delicado e complexo, está a exigir um plano orgânico
de ação, uno nas suas diretrizes, multiplo nas suas formas, abrangendo
vários setores d~ nossa vida econônúca e financeira.
Como medida de emergência, logo
nos acode a do se promover o deslocamento dos fatores de produção para
o aumento dos bens de consumo ne- ·
cessário a um mínimo de bem-estar
social. Parece que no binômio produção transporte estará a chave do
angust.iante problema do momento.
O· terceiro considerando, aparentemente, não se harmoniza bem com ó
item II das medidas propostas, porque, se se julga · o aumento da produção como única solução do problema, não será, certamente, com a "redução drástica de tôdas inversões de
fundos . quer públicos quer particulares" que se há de conseguir o desejado aumento. ·
Parece, porém, que se evita a antinomia estabelecendo a distinção clãs-
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sica entre bens de consumo e bens de
produção ou, em outros têrmos, entre
a produção destinada ao consumo e
a destinada a investimentos. Tudo
nos leva a crêr que .a indicação reconhece a necessidade de mudar o caminho até agora trilhado e corrigir
os · êrros do passado, promovendo a
produção de gêneros de primeira necessidade, de preferência. a investimentos em novas indústrias cuja instalação é desaconselhável em período de inflação. A restrição de crédito não deve, contudo, impedir uma
política de crédito seletivo que favoreça o fomento da produção daqueles artigos de maior necessidade.
Quanto aos remédios propostds para
curar os males presentes, a primeira
observação a fazer-se é que alguns
dêles vêm tardiamente. O estabelecimento de tetos para os preços, ou
a .fixação dos preços máximos para
as utilidades, assim como o racionamento, de que a indicação não cogi. tou, mas seria medida complementar
à primeira. sãc providências extremas
de economia de guerra que daveriam
ter sido tomadas em tempo oportuno. A ausência dessas medidas resultou, provavelmente, da impossibilidade
de serem as mesmas praticadas com ·
êxito entre nós, pois não · possuímos
estatísticas eeonômicas nem contabiUdad·e de custo que nos permitam tal
contrôle. Mesmo em países que possuem êsses elemento.. foi necessário
r:nobiliz:ar um verdadeiro exército de
funcionários (60. 000 na Inglaterra,
90 .000 nos Estados Unidos) para a
administração do contrôl~ de preçoo.
Cumpxe-nos, pois, cÓgitar de medidas
adequadas às nossas reaUd1;1des e à
nova fase de normanização d>a vida ·
econômica do país, procuramdo em
primeiro lugar o aumento da produção e a regularização' da d-istribuição
de artigos indispensáveis à vida do
povo, aumentando e a,rperf·eiçoando,
especialmente, os meios de tr,ansporte.
O congelamento obrigatóri(, de parte dos rendimentos ext:edentes do limite fixa-do constitui maté!l'ia dos Decretos--leis ns. 6.224 e 6.22.5, de 23
de Janeiro de 1944 e dos Dooretos nú-

meros . 15. 800, de .junho de 1944 e
18.033,' de 8 d'e março de 1945. Dispõem êsses decreto.s sôbre a aplicação dirigida dos recursos ·provenientes .
dos lucros extraordinários, .criando os
"certificados de equipamentc e depósitos de garantia" que só, serão liberados para aplicação em novas máquinas e equipamentos que substituam
os obsoletoo ou em indústrias que tenham por fim a produção de combustíveis, a melhoria dos trallS'Portes, o
barateamento dos gêneros alimentícios ou de produtos · que interessem
údre pública, de material bélico e
à
do aproveitamento de matérias primas nacionais em · indústrias capazes
de subsistir sem favores do govêrno.
Parece que o pensamento da indicação não é diferente.
·

sa

M-erece &plauso irrestrito o item Ill,
que diz, "Redução dos gastos com a
administração pública, inclusive as
despesas com pessoal, estudando-se
meios. para elevar ràpidamente a eficiência do pessoal disponível". Pre·
cisamos nos convencer de que somos
pobr-es e devemos viver modestamente . A nossa administração pública,
com os S'e us palá-cios e a elefantíase
crônica da sua burocracia, dá-se ao
luxo de manter verdadeiros prurasitas
do Tesouro, em detrimento dos fun·
cionários · dedicados ao serviço.
Esta megalomania pode ser fatal
ao futuro do Brasíi.
O item IV trata de providência urgente e do maior alcance político e
social. De pou<:o valerá, todavia, o
conhecimento ali preconizado, se outros elementoo, como o cálculo da
renda nacional ·e sua distribuição entre .as diferentes classes sociais, o levantamento da ~alança de pagamentos e outros indi-ces , econômicos, não
sejam obtidos e não permitam aos
órgã,os competentes acompanhar as
ondulações da vi·d a econômica e prevenir os males derivados dos bruscos
desequilíbrios.
·Também digno de plena aprovação
. é o item V, . que comporta· largo desenvolvimento.
Relativamente ao item VI <redução
de intermediários) mister se faz distinguirem os intermediários úteis, nor-

mais, indispensáveis na circulação d.a
riqueza, dos par'asitas que enxameiam
nas épocas de escassez, de intervencionismo do Estado, de supressão d~
franquias populares e de câmbio negro. São os paraquedistas, intrusos,
as.s.az, conhecidos d-os períodos de inflação, de guerra e de govêrno ditatoria.l.
.
Restabelecidos o regime democrático e o automatismo econômico, o
novo clima elimina, por si só, êstes
elementos deletérios, que só pululam
nas trevas das autarquias mal dirigidas e das administrações complacentes e não suportam a roti'lla e o risco
do comércio honesto nem o ar puro
do regime de competição e de liberdade.

protegendo-se, quanto possível, o consumo do indispensável;
Considerando que não faltam, ao Por.ler Executivo visão e ânimo para enfrentar o problema, mas que é oportuno um pronunciamento da Assembléia, órgão que é da soberania nacional, como contribuição sua para a solução do problema que tão profundamente atinge os interêsses do povo;
Resolve - indicar, ao Govêrno da
República, a conveniência de empreg·ar todos os meios ao alcance para rem.edlar as :;onseqüências do mal e debelar-lhe as causas, adotando-se medidas diversas, transtórias umas, permanentes outras, dentro do seguinte
esquema.

Sala· das Sessões, 4 de J.brE de 1946.
I)aniel de Carvalho, Relator. Alfredo Sá. Gabriel Passos.
Jorge Amado. A·. de Novais Filho. - Segadas Viana.

1 - Estabelecimento de tetos para
os preços e congelamento obrigatório
de uma parte de todos os rendimen·
tos excedentes de um máximo fixado;
tomando-se como índice os rendimen:tos de jgual natureza no período em
que se manifestaram positivamente os
sintomas da inflação, estipulando-se
que os recursos congelados somente poderão ser liberados para inversão em
empreendimentos que venham acrescer, de imediato,· o volume dos bens
produzidos;
2 - Redução drástica de tôdas as
inversões de fundos, quer públicos, quer
particulares, em empreendimentos que
não concorram para aumento imediato das utilidades destinadas ao mercado interno, estabelecendo um processo expedido de .licença prévia para
os casos em que se justifique a exceção a essa regra;
3 - Redução dos gastos com a administração pública, inclusive as despesas com pessoal, estudando-se meio~
para elevar ràpidamente a eficiência.
do pessoal disponível.

INDICAÇÃO N.0
DE

9

1946, A QUE SE REFEilE O PARECER

A Assembléia Nacional Constituinte,

Considerando que é grave e encerra
sérios perigos latentes a situação econômica-financeira do Paí:s, impondo-se,
em conseqüência, mediJ.as de caráter
urgente e extraordinário para erürentá-la, antes que o mal se agrave ainda
mais;
Considerando que, a principal característica dessa situação é o desnive1
entre o poder nominal d'.e compra que
procura o mercado interno e ·o volume
das utilidades que afluem ao mesmo
mercado para serem vendidas;
Considerando que, somente uma produção mcJor pode resoh.rer tão grave
problema e que, enquanro tal produção não fê1· atingida, todos os meios
devem ser usados para ajustar o poder
nominal de compra às possibilidades
reais do mercadoJ
I

Considerando que, isto :lmplicará nu'
ma restrição do consum0.
mas que é
de tôda conveniência venha esta restrição a verificar-se sobrEtudo no consumo d!J,s utilidades menos necessária·s,

Medidas transitórias

Medidas permanentes

4 - Estabelecimento de um sistema
para o cálculo do nível geral dos preços e de outros níveis particulares que
interessem · ao caso, a fim de habi..
litar o Ministério da Fazenda e outros órgãos da administração pública.
e regular, na medida do possível, o
volume das emissões e do crédito, de

-
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acôrdo com as variações dêsses níveis;
5 - Elaboração de um plano de produção das utilidades mais necesárias
dentro de curto prazo, especialmente
as de origens agrícola, recorrendo·se,
de modo particular, à criação de caro~
pos de cooperação e1.tre o Poder Pú_blico e a iniciativa privada e pro~
curando-se atrair capitais e mão de
. obra estrangeiros, para o mesmo fim,
com as ressalvas indispensáveis a assegurar a soberania e a segurança nacionais em· todos os terrenos;

Estudo de meios para produzir a
intermediação entre produtores e consumidores ao mínimo necessé.rio e adoção de medidas eficazes para o combate à especulação prejudicial ao interêsse público.

tacto maior e mais profundo com o::;
problemas a resolver.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1G4i.
- Jorge Amado. ·- Alfredo Sá. Gabriel de R. Passos, com restrições
quanto ao "modus faciendi". - A. cte
Novais Filho. - Segadas Viana. - Daniel de Carvalho, com restrições.

INDICAÇÃO

R~FERE

6-

Sala das Sessões, 15 de Fevereiro de
1946. --Daniel Faraco.
("

INDLCAÇÃO N. 0 10 A, DE 1946

Propõe que a Mesa da Assembléia sugira ao ode:r Executivo o
restabelecimt:nt-o da vigência ào
Decreto-lei n.o 3. 939, e a revogação dos de ns. 4. 080, de 3 de _fevereiro de 1942, e 6. 930, de 5 de
outubro &E 1944. ·
PARECER

N.0 10,

DE

1946,

A ~UE SE

O PARECER

Considerando ser de tôda con veniência que os presidentes das caixas
de aposentadoria e pensões emprestem a essas instituições o máximo de
sua ativiãade, zelando pelo seu pat.ri·
mônio e atendendo quanto possíyel
ltos interêssés de seus associados:·

Considerando qúe o Decreto-lei número 3.939, de 16 de Dezembro cte
1941, consulta as necessidades em jôgo
quando exige do presidente:
1. 0 do artig·o 1. 0 - Regime de
tempo integral; e
alínea E do artigo 3.o, § t.o
ser associado ativo da Caixa;
§

Indicamos que a Mesa sugira ao

A indicação número 10 considera:' . sr. Presidente da República a t.on·
conveniente que os presidentes d::v3 veniência de ser restabelecida a vicaixa& de aposentadorias e pensões gência do referido Decreto-lei 3. 939,
deem a essas instituições tempo in- revogados os de ns. 4. 080, de 3 de
tegral e sejam obrigatàriamente só-. Fevereiro" de 1942, e 6.930, de 5 de
cios ativos da Caixa que presidirem..
Para 0 que pede que a Mesa da t\s~
Outubro de 1944, até que o Congr~sso
sembléia sugira ao Presidente da Nacional, na sua alta soberania, haja
República o restabelecimento da vi- por bem resolver a matéria em defigência do Decreto-lei n.c· 3.939 e a
nitivo.
l'evogação dos de ns. 4. 080 e 6. 930,
relativos ao assunto.
Sala das Sessões, 18 de Fevereiro
Sou de parecer favorável à indica- de 1946. ~ Pedroso Júnior. :___ Bertlw
çã:o pois parece-me 1usto que 0 prc· Condé, - Rubens de M elo Braga. sidente de uma caixa de aposentado·
Segadas Vianna . A . J. Silva. ria e pensões, pelo montante de serM
Manuel Bcnício Fonten..elle. - Ezeviço a fazer e p~ua fazê-lo bem, er,- quiel s. Mendes. _ Ruy Almeida. _
teja sujeito ao regime do tempo mtegral e parece-me inprescinõível qJ.e Guaracy Silveira. - Ben1amin Farah.
seja associado .da mesn.1a caixa o
Barreto Pinto. - Romeu de Fi.ori.
que lhe dará, sem dúvida, um Jun- - Paulo Baeta Neves.
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Obras Públicas, em serviço na Baixa. da Fluminense, · até o presente moIndica que a Mesa da Assembléia
mento não reçeberam os . seus venri·
Constituinte solicite, ao Poder Exementos, relativos ao mês d·e janmrc
INDICAÇÃO N. 0

18-A,

DE

1946

cutt"vo, providências para ser etetua.d.o imediatamenre, o pagamen ...
to de vencimentos e salários d-evidos a'Os funcionários e trabalhadores do Serviço de Saneamento
da Baixada Fluminense, relativos
aos meses de janeiro e revereiro
dêste ano.
PARECER

A indicação número 18 . dirige-se à
Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte no sentido de que solicite
ao ·Ministro da Viação e Obras Públicas providências para que ~ejam
pagos os vencimentos dos funcionários e trabalhadores do Departamento
Nacional de ·obras .e Saneamento,. em
serviço na Baixada Fluminense, atrasados desde janeiro.

Sou de · parecer favorável à indicação. Não só pela justiça do que solicita
como porque me parece que a Assembléia Nacional Constituinte, ao Jado
das magnas questões que obrigatõria.mente a ocupam, tem igualmente o
dever de atender às múltiplas reclamações que chegam ao seu' conhecimento, relativas aos interêsses de tantas camadas da população. Os olhos
e as esperanças . do ppvo voltam-se
para esta Assemblé~a, .por êle
eleit~,
após os· ano~ do Estado
Novo. A Assembléia Nacional Constituinte se fortalecerá do .apôio . popular à proporção que · estudar e atender
às reclamações do povo brasileiro.
· Sala das sessões, 4 de abril de 1946.
- Jorge Amado. - Alfredo Sá.
Gabriel de R. Passos. -- Daniel Carvalho. - Segailas Viana. - A. de Novais Filho.
. INDICAÇÃO N.0

18,

DE

l946

A QUE

SE REFERE O PARECER
I

Considerando .que os funcion4rios e
trabalhadores em.. . .geral/ do Departamento Nacional de Ob:,ras e Saneamento do Ministério da
Viaç8.o e

..

de 1946;

Considerando que, se hoje em dia
ninguém pode viver com os venci·
mentos e salários que percebe mensalmente, em face do alto custo da
.vida, quanto mais quem nada reco..!be
pelo fruto do seu exaustivo trabalho:
Indicamos que a Presidência da As·
sembléia· Constituinte, solicite a S.
Exa. ·sr. Ministro da Viação e Obras .
Públicas ou quem de direito, prov<..
dências no sentido de serem pagos
aos funcionários e trabalhadores acima referi-dos, imediatamente, os vencimentos e· salários concernentes ao,.,
meses de janeiro e fevereiro de 1946 Sala das Sessões, em 28 de fevereiro de 1946. - Manuel Benício FonJen.elle. - S egadas Viana. - A. J.
Silva. - Paulo Baeta Neves. - · Francisco Gurgel do Amaral Valente. -·
Benjamin Famh.
Edmundo Barreto Pinto.
INDICAÇÃO N. 0

20-A, DE 1946

Indica seja feito pela Assembléta Constituinf!~ um apêlo às
· nações cristães, a fim de
rev.ogada nos seus Códigos, a pena
de morte (Com. Est. das Ind.
- 4).

ser

PARECER

Na indicação n. 0 20, de 1946, o Sr.

Constituinte Campos Verga!,
após
ponderosas consideraçõ.es; propõe:
a) que, como primeiro exemplo na
história dos parlamen~;, esta Assembléia Constituinte faça veemente
apelo ao govêrno de tôdas as nações
cristãs, a fim de que, de ora em diante, não mais se condene à morte,
homem ou mulher, por qualquer cr~~
me, especialmente por crime político;
b) que oficie a tôdas as câmaras
legislativas federais das nações européias e americanas no sentido de · que,
em homenagem ao novo mundo que
surge, suprimam de seus códigos a
condenação à morte;
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c) que, em especial, se comunique
com os tribunais militares ou ClV!S
que estão julgando' os criminosos de
guerra de qualquer nação ou raça,
solicitando a êsses tribunais que -!:Xcluam de suas sentenças a condenação de morte.
A proposição envolve, sem dúvida, .
medida humanitária e destaca o ilus~
. tre proponente .como inspirado por
riobres ideais.
Contudo, a proposição não se nos
afigura como contendo ·. matéria própriamen.te parlamentar, ficando, aliás
m'uito bem em associações de fins .
puramente idealistas. ·
Os parlamentares de outros países
certamente são influenciados
pelos
mesmos altos sentimentos humanos ·e
os realizam de acôrdo com as possibilidades de seus países - o que torna desnecessário lembrar-lhes
tais
sentimentos.
Caso êles não comungassem, excusado seria o nosso pronunciamento.
Ao demais, quanto ao item c, tratBJ-se de julgamentós a que procedem os tribunais ali referidos, de
acôrdo com leis preexistentes, não
tendo oportunidade qualquer suges~
tão para modificar as normas vigentes.
Somos pela rejeição da indicação. .
Sala das Sessões, 4 de abril de
1946. - Gabriel·de R. Pasoss, Relator. - Alfredo Sá. - Jorge Amado.
- Daniel Carvalho. - A. de Novais
Filho. - Segadas Viana.
INDICAÇÃO · N.0 20, DE 1946, A QUE SE RE~
FERE O PARECER

Considerando:
1) que militar e oficialmente está
termina:da .a guerra mundia'l, que
lançou o mundo no cáos econômico e na degra<iação moral, cuja tragédia nã.o deverá jamais repetir-se;
2) que todos os países estão, no
momento, sufoc!lldos em ambientes
de desccmfia.nga, ma:l estar e desassossegadoras apreensões, com suas
economias desorganizadi&S, 1Ut"81ndo
com múltiploo e . terríveis . problemas

internos e externos, dolorosa ·e amarga heranç'a da última guerra;
3) que as nações não podem, nem
devem bastar-se a si mesmas e; pelo
contrálio, necessitam umas das outras na constante permuta de seus .
produtos e, maximé, ·da aproximaçãó intelectual e es;pi.ritual de seus
povos;
4} que, com o término da guerr·a
está desa:parecendo, pelo entendimento e pela dôr, o ódio entre as nações, bem como deve desapare,cer a
velha e perigosa mentaHdooe armàmentista, sendo indispen.sável desarmar, não apenas o braço, porém, espedalmente o espírito;
que as barreiras ou tarifas al- ·
fandegárias excessivas . proíbitivas das
importações e exportações, vêm e têm
oprimido os povos, dificulatndo-lhes
alimento, vestuário, máquinas para o
campor para a indústria e para a ciência, tornando-se portanto, imprescindível serem suavisadas ou restringidas;.
5)

6) que . tôd·as · ~s nações da Europa e da América dizem-&e e orgulham-<Se de ser cristãs e por isso
mesmo d·evem quanto antes epqua.-drar-se nos pri·ncfpios de tolerância,
· soUdariédalde humana e amizade,
imortais da vi'Cia de Cristo;
·
7) que o mundo velho agoniza com
seus egolsmoo, crimes e perversidades e os homens, · níedianamente escLarecidos e côncios de alguma responsabilidade familiar ou social, . devem trabalhar para a reconstrução
du~ mundo novo, em bases inteiramente nov·as, sem guerras, nem misérias, n~m açambarcamentos, nem
explorações dos fortes con,t rn os fracos, dos gràndes contra os · pequenos;
Proponho:
a) que, como primeiro exemplo na
· história dos parlamentos, esta As~
sembléia Constituinte faça veemente ~pêlo ao .govêrno de tôdas as nações cristãs a fim de que, de ora; em
diante, não mais ·se condene à morte. homem ou mulher, por qualquer

-

crime, especialmente por crime po~
lttico;
b) que oiide a tôdas as câmaras
legislativas federais das nações européias e americanas no sentido de
flUe, em homenagem ao novo mundo
que surge, suprimam de seus c6digos a condenação à morte;
c) que, em especial, se comunique
com os tribunais militares ou civis
que estão julgando os criminosos de
guerra de qualquer nação ou raça,
s·olicitando a êsses tribuna~ que ex. e1uam de suas sentenças a· condenação à morte.
Sala ·das Sessõe~S, 11 de março de

13<8INDICAÇÃO N. 0

26-A,

DE

19{6

Propõe a intervenção da Assembléia Constituinte, junto ao Poder
Executivo, no ·sentido de obter
medidas que melhorem a· situação
ang·ustiosa em que se acha o povo
brasiriúo por causa do excessivo
cus·t o · de vida.
(Com .. Est. Ind. -

6)

PARECER

A indicação sob o n.0 26 está subscrita pela bancada do Partido Trabalhista e pede que a Miesa da Assembléia Constituinte sugira ao Sr. P!"esidente da República que "pela forma
determinada como mais viável inter1946. - Campos Vergal.
venha no mercado de subsistência.s
adotando
medidas ·capazes de estan:INDICAÇÃO N. 0 23-A, DE 1946
car, inicialmente, a assustadora ascen·
ção de seus preços".
Propõe sejam pedidas ao Ministro da Fazenda as est'atfsticas
Como se vê a indicação não expressa
conf!;Jrnentes à renda da União,
determinada
medida, mas apenas forãos Estados e dos Municípios, nos
mula
um
apêlo,
aliás procedente, tenúltimos cinco· anos.
do-se em vista que a alta dos preços
(Com. Est. das Ind. 5)
das utilidades, vem anulando tôdas
as majorações concedidas em salários
PARECER
e vencimentos.
·
Relativamente à indi~ação n.0 23,
Sendo jâ do conhecimento público a
elaboração de . um dec.r eto criando a
sou de parecer que, de acôrdo com a
Comissão . de preços; de outro dando
pro~osta, se peçam ao Sr. Ministro da
providências sôbre lucros extraprdináFazenda, as· estatfstica.s, concernentes
rios, de modo a obter meios para maior
à renda da União, dos! Estados e dJs
possibilidade quanto a recursos pata
aumentar a produção; o decreto que
Municípios, nos últimos 5 anos.
proibe a exportação de carne; o que
Sala da Comissão, 4 de abril '"de
altera a organização para fornecime·n 19.46. - Daniel Carvalho, Relator. to do leite nesta cidade; o plano para.
financiamento
da .produção · de gêneAlfredo Sá, P~esiden~e. - Gabriel
ros
de
primeira
necessidade no pais e
. «e. R. Passos. - Jorge Amado. - Se- ainda outras providências
que o Gogadas Viana. - A. dE,: Novais Filho.
vêrno Federal vem adotando com patriotismo e decisãol parece que o a pêlo
constante da indicação em ·aprêço perdeu
já a sua oportunidade.
INDICAÇÃO N ,0 23, DE 1946, A QUE SE
Muito embora reconhecendo o alto
REFERE O PARECER
sentido e louvável propósito da indiIndico seja o Sr. Ministro da Facaão n.0 26, o seu encaminhamento .aó
zenda ouvido sôbre as estatísticas de
Poder Executivo não tem mais justi- ·
que dispõe sôbre a dispriminação das
ficativa, de vez que o pedido da nobre
rendas nos últimos c1nco anos
Horacio Lajer.
.,.
ba.ncada Trabalhista coincidiu com as
I

-
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medidas acertadamente postas em prá- . f,evereiro -de 1{}33, extLnguiu-o crian. do· em SIUbt.stituiçã.o o Depa.rta..mento
tica pelo Govêrno da República.
NacioQllal do Crufé, com os mesmos serA. ãe Novais Filho, relator. - Alviços e atribuições.
fredo Sá, Presidente. - Gabriel de R.
Passos. - Jorge Amado, ·com restriEm instruções badxadas pelo Sr.
ções. - Daniel de Carvalho.
SeMinistro da Fazenda, para e~ecução
gadas Viana.
daqueles serviços, em 17 de fevereiro
de 1933, artigo . 5. 0 , ficou estabelecido
que nenhuma modificação sofreria o
quadro dos funci-onários do eminto
IlfDICAÇÃO N. 0 26, DE 1946 A QUE SE
Conse·lho Nacicmal do Café, cujoo venREFERE O PARECER
cimentos ficari,a.m mMltidos até ser exIndicamos que a Ilustre Mesa da pedido o regul:aJmento definitivo para
Assembléia Na.cion:Ll Constituinte se o . DepM'tamento Nacion9Jl do Oa:fé. ·
dirija, ·com . a possível urgência, a Sua
Posteriormente, por Decreto-lei núExcelência o sr·. Pre.sid·ente da Repúmero
. 5. 527, de 28 de maio de 19-43,
blica,. 8.JI)elando para que, pela forma
determinada como mais viável, inter- foi regulado o que diz respeito a venYenha no mercado de subsistências, cimoow, remuneração e S8!láJrio dQ.
adotando medidas capaze: d"' estan- p~oal nêJ:e ÍJ!l!dicado, .-nO quá.l se incar, inicialmente, a assustadora as- ClUi o do D. N. C. , como. auta:rquta
eenção de seus preços e, postertor- que é, determinando que adotasse a
mente, obter o rebate dos mesmos a classLficação, nomenolatura e . regime
nível consentâneo com o· melhoramen- de salál'io de ca:rgos e funções ·de extranumerários da União. ·
to de nosso pad:rão de ·vida.
Sala das Sessões, 13 d'e fevereiro
Pres~creveu mais êste decreto-lei que
de 1946. - Bertho Condé. - Pedroas entidad·es nêle mencionadas não
ao Junior. - Jarbas Lery Santos. poderiam atribuir aos seus servidores
Abe·lardo Mata. - M. d:o N. Vargas
ou empregados, vencimento, remlUilleNetto.. - Rubens de Melo Braga. ração ou salái'io superiores aos dos·
Guaracy Silveira. - Benjamim Faservidores civi'S da. Undão., observada
rah. - A. J . Silva. - Manuel Benício
a i~entidade, s·e melhança · ou equivaFontenelle. - Ezequiel da Silva. M enlência de funções. Esse decreto-lei foi
d.es.- Rui Almeida.- Francisco Gurrevoga.do pelo Decreto-1ei · n. 0 8.{)116,
gel do Amaral Valente. - Luiz Lago
de 10 de janeiro de 1946, mas ês:te,
do Amaral. - Hugo Borghi. - Paupor sua vez, foi revogado pelo Decrelo Baeta Neves. - Segadas Viana.
to-lei n. o 9. 010, de 21 de feverei-ro de
1>946, continuando, assim, em irn.rteiro.
0
vigor, aquê1e Decreto n. 0 5.527, de
INDICAÇÃO N. 30-A~ DE 1946
28 · de maio de 1943.
·
Sugere seja manifestado ao poder Executivo o desejo da Assem. Como se ·vê, o Departam·énlto Nabléia Constitui1tf!z de ver ressal·
cionai do Café t·e m pessoal qUJe vem
vados os direitos e interêsses dos
sendo admitido desde 193:1, . quand·o
Servidores do · Departamento Nae'l'a Con-selho Nadonal do Café, pescional do Café, em tace do Decre- soal
êsse que uns c~lcula·m em 4~8CO
. 'to-lei n.o 9.068, de 15 de março
de 1946, que det•~rminou sua extinção.
(Com. Est. Ind. -

8)

PARECER

Por Decr·eto n. 0 2:0. (}()3; de 16 de
maio de 19-31, art. 11 e seus prurágT~afos, foi criado o ConseLho Naciona-l
d:o Café e especificadas suas atri'b uições. O Decreto n. 0 22.452, de lO de

empregados e outros .em 2.442.

De sua exa~idão não podemos
obter certeza. Estão, indi·r etamente
embora, equlpaTados aos extranumerários da União, oomo · dispõe o a1'tgo
1. 0 do. Decreto-lei n. 0 5.527, de 28 de·
maio de 1943, já citado. Devem goza·r , pois; de ga,ranti'as inerentes aos
funcionários civis da União, sendo que
são contribuintes ob;rigaJtórios do L
P. A . S. E.
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E' de equi'Clarle, pois, senão de justiça, que sejam amparados ao ser extinta a autarquia de que são servidores, e está de acôrdo a Comi'Ssão de
Estudo das Indicações em aconselhar
esta proviiClência, que poderá ser tomada na seguinte base ou ser em outras que forem tidas como ma-is raroáveis:
a) Para os enitpregados que .contarem mais de dez anos de serviço no
D. N. C., a conta,r d:a data de nomeação, d:isp(>ni·bilidade com o ordenooo por inteh·o até ser aproveitado .
em funções equiV'alentes, com preferência obrigatórta;
pa·ra os empreg·ados que contarem menos de dez anoo e mai!S de dois
a contar da data de sua· nomeação
para o Departamento Na-cional do Café,
dispcxnibHidade com metade dQ
ordenado até seu aproveitamento, na
forma da letra a, devendo para êstes
ser exigida prova de surficiência, a!purada em couCU!t"so regularmente prooessado;
b)

c) para os em.-prega(ios que c.ontarem menos de dois anüs de se-rviço, a
contar da, data de swa nom~ação, dispensa com· indenizaçã.o do ordenado
d e dois meses por cada ·ano de serviço.
1

Fica r.essalva.da a fa.<mldade de dispensa do empregado, m,edioote acôrdo,
oom indenização de doi,s meses de ordenado por ca'<ia ano d,e serviço· que
eontar êle nó Depa;rtBimento. E quanto aos funcion·álrios ou ·(~mpregados dos
ministérios,
dep~rtamentos
e suas de•
.
I
pendências, que estiverem adidos, em
comissão ou destacados em serviço nD
D. N. c. , voltarão a.os seus cargos
-com os vencimentos e na
categoria em
I'
que em suas respectivas repa;rtições
estiverem classificados.

Sa.la das Oomissões, na Assembl'éia
Legisla.Uva, em. 4 de abril de 1946. Alfredo Sá, Presidente e Relator. ~
Gabriel ãe R. l'4$sos. -- Jorge Amado,
com restrições quanto ao i·tem c. -Daniel Carvalho. - Segaàas Viana. A. ãe Novais Filho.

11fDICAÇÃO N. 0 30, de 1946, Â QU.! SE

REFERE O PARECER.

Oonsildwrurudo que o DDCr:~~~·o-lei nú~
9.068, d!e lõ de ma.rç·o corrente.
à·ete~miJlllou a extilnçãoo diO De<p.artamenJto Nac'iJonja.l do Orufé;
Gons1den·lall1Jdo que êss:e Decrerto-le1
não .I'Ies·sa.lvou de mmeim expJ:~essa os
di.I'IciOOs e legitimoo .i.nteii"ê3s·~s dos se:;:viJdores daq uê1e De!J)arlalmen to;
Oonsildell'lall1Jdo que, pelo tempo d•a
existêncii<a do Depar.tamcnt'o e pela
natm,ez,a d•oo seus s·eil'Vlços, os seus
s;ervl~dJOires tinham a . eXlf)ectaltiva de
uma c•an.il'·eira, a:gora ~ba.·utAamente cortJad1a;
me1~o

Consi.derlandJo que tôdas as admi··
ni:swações que por ali passa.r·am for:a.m UJllâlxüm-es no louvm: ao zelo,
comJpetênc:La

e

discip lirr1~a,

~tos

seil"V i-

dlaque1a auta.rqud·a;
Oons·itdetr•a,n do que não po.:lem êst;es

tlor~s

ser vesp.nn;s•a·bilii.Ziatdos p el(}IS êrros

orlentaçã.o d•e que tenha sido

sá.vel o

:ie

res.pon~

De~part.am•ell.'lito;

Considerlando que

a

t.~ndênc!a

da

legisJ.ação social brasiJ.ei!l"a é a d:e as-

segul'la.r a e\Sltabilidade nos CM'WOO e,
ai'llda, a de proteger o emprega do no
seu salário; nas condições d:e traba.lho e pe:Lo seguro socital; ·
GOil1sidemlilld:o que, pa.r a .o s efei·to..c;
a.ntes citaldos, oo sexvidores do Depar- ·
tJamento devem tJell' OQI11ta.do, oomo seu
tempo d•e serviço não só o ali prestaoo, como ailruda o dediJoo.do à a.odmi.nilstliação f ·eidenal e a outros orgãos
autáTquicos ou pa~r.a-estrubals por eS'ta. ,
criados ou dela dependentes; .
.
Oonsilde·l1aJilJdo a oontributçâo abri.
gatória dos servido.res do Departamento' NíaiCtcma:l do ca.f é p::~,ra o l·nstituto de Rvev]dênda dos Serv.i.dort:s
tio Estialdo, cujos etfeitoo não devem
SQfrar solução d1e C()(IlrtiJn!\lJ:dlrude, em
pr.oveito d:o amparo às · su.as faml ..
Uas;
, Consildet~rundo que a Pll".aferênch.

na

admissãO a órgãos existentes ou a serem criados, quer para a execução de
funções ora a; cargo do epartamento,
qu-er em virtude d-e· aph.caç.ão do s·eu
patr.im.ô:nio, além de nãq repr~enta.r
aumem:to de despesa, é ato de ele-

mentar jootiça;
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OoruSI.ildreiJ.''Mlldo que a pro:•eção dos
d:i:rciltlos e legítilmoo i.nlt~rêsses dos
setrVildor.es do Derpartam.ento vem be!lllefilci:ad' a cel'ICia de três mil · fa.mi·
li•aíS;

..

Pelos motivos expostos vê·se que há
premente necessidade dos trabalhos
que a indicação reclama, referente a
dragagem de canais que têm alta im·
portância no transporte de vários produtos para a capital da.q uêle Estado.

Mia111tilfsua a.o Govê.r.oo da RJepúblioa o seu d>e~S~erjo de que s·ejani resE pela natureza dos referidos servi~
ISialv~dos QIS direitos e legít.imos inte· ços o Estado não poderá executá-lo
:rêss•es dos atuais se!l'ViJdooes .do Drepar. · senão com estudo e colaboração dó Mi11a•metn1Jo Nacd.onal c1o CMé, que devem· nistério de Viação e Obras Públicas.
ser OO'Ill\PU1sàr.Lamenroe ~ro·veitrudos em
Sala de Comissão, 8 de abri 1 de
rodos os órgfuos, exi<S/bealtes ou a c:rlar,
1946.
Alfredo Sá, Presidente. a que mcum.ba a ex·oouç~o . de serviços até ag·wa a s·eu c·a.rg-o, mesmo · A. de Novais Filho, Relator. - Gabriel de R. Passos. - Jorge Amado.
qwe paJI'ICiraJ.menrt/e, não po•denc!o diDaniel de CarvalhoL - · Segadas
tos órgãos a;dwti<r ou r-eadmitir serViana.
·
·
vi.dJOü'les, a qualqurerr título, sem o aprq.veibaa:nento prévio eLos que servem ao
Derparllaaneiillto; de que, além disso,
INDICAÇÃO N.0 32, DE 1946, A QUE SE
sejta facullbrudla e pllomovid:l. a sua abREFERE O PARECER .
sorção no se,rviç.o público f,~d·exal, mu. lni!Ci!pal do DiSttri:to Flerder·al, órgão.:;
Considerando que as lagoas do
aUJtâ~rq uioos ou para·•es.tart:üs de cna"Norte"
e "Manguaba", no Estado
ção ou fisoolização fede.rn,l ·e inst!tu- .
d.e Alagoas, são ligadas por uma rêde
tos de crédito, existent;es ou a criar,
de
canais . naturais, que, por sua vez,
e;oo qUJais rev·e!l,t'a o pa.trimônto do
se
comunicam
com o "Atlântico" por
Departamenl1:o ou se enc.a:rregl.lem
uma
barra·
,
cêrca
de 6 quilômetros ao
Ida sua a,dmimi&tl'laÇão; bem como de
sul
de
Maceió;
que se3a estudada a sttua.c:i.o dos .s-er- .
vitdores que, pe1a sua tdade ou est;ado
Considerando que, por êsses canais,
tlie saútdre, d:e·v'Mll, de pre.f.~·l"Bncia, so:r
transitam as pequenas embarcações
aJposen:vrudos.
que abastecem a capital do Estado
Sala daiS Sessões, 21 de marçc àe · alagoano de ·lenha, carvão, ·hortaliças,
frutas, ·pescados e mariS{Jos, inclusive
i946. - Café Filho.
o regionalíssimo sururú, e mais ....
9. 000. 000 de côcos, destinados ao conINDICAÇÃO .N. n 32-A, DE 1946
sumo da .População local, às fábricas
Sugere ao Poder Executivo me- de óleo e copra e à exportação para
didas a serem tomadas com ura sul do país, no valor de Cr$ ....
gência, para desobstrução tros éa•
nais que ligarn as lagoas "Norte" e "Manguabá '', no E.stado de
Alagoas, inclusive a assinatura de
um acô1·do entre os governos da
União ~ o Estado., para execução
e conservação das obras.
(COirl.

Est. Ind. -

9)

PARECER

A indicação sob o n. 0 32, de. autoria
do Deputado Lauro Montenegro deve
merecer a aprovação da Assembléia
Constituinte~

Trata-se de sugerir ao ~nistério
da Viação e Obras Públicas, serviços da
especialidade do mesmo mediante
acôrdo com o Estad9 de Alagôas.

6. 300.000,00;

Considerando que, pelos referidos
canais, ainda se processa o. trarísp.o rte de tijolos, telhas, caibros, ripa'5 e
· outros materiais de construção civil;
Considerando que às margens das
lagoas citadas vicejam densos coqueirais, que representam um vultoso valor econômico, e vários engenhos banguês, que contribuem para e dosenvolvimento agrícola daquela região;
Considerando, porém, que os. canais
por onde ocorria o transporte diár~o
dos produtos e materiais acima indicados se encontram, presentemente,
obsruídos, com uma prejuízo incalculável para a economia do Estado;
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Indico que a Mesa da Assembléia
Constituinte sugira . ao Ministério da
Viação e Obras Públicas a necessidade do· seguinte:
1 ~ Um estudo imediato das obras
e. executar;
2 - O fornecimento imediato. de
· uma draga apropriada aos serviços a
serem efetuados, depois dos . estudos
precisos ao traçado definitivo dos canais;
3 - Traçad~ de uma rota cte na.- ·
vegação, segundo o qual se procede. riam às dragagens · indispensáveis;
.Acôrdo entre os governos da
União e · do Estado para execuc;ão e
conservação das obras em aprêço.
S. S. 26 de março de 11946. - Lauro Montenegro.
4 -

INDICAÇÃO N. 0 33-A, DE

1946.

Para que a Assembléia Consti=-·
tuinte recomende ao Poder Executivo a inclusão no decreto de re~
torma ~leitoral, da inelegibilidade,
nQ p·róximo pleito, · dos cidadãos
que exerceram a c1fe/ia do poder
Executivo da União, dos Estados
e dos_ Municípios, ~r ma'4s àe qua-

ffro anos, ministrQs e secretários de
Estado, ioolusive durante. o períári:o ãe 11-11-1937 a· 29-10-'1945
PARECER

Sem embargo do apr~~o e adnúração
que à Comissão de Est'udo ·das Indicn.ções merecem os ilust:res signatários
· desta indicação, pensa '.ela não ser
aconselhavel sua aceita•~ão. Consigna
. uma· providência antip~.tica e odiosa,
que o mesmo é que o ·c.onfisco do direito de ser elei tor e. d p ser eleito, no
longo período de quatro anos. :E próprio das ditaduras e dos governos to' cassação de
talitários a ·suspensão o,u
direitos por motivos de ()rdem política,
medida que se
coaduna e não se
justifica em uma dem<>fracia. Se estamos reorganizando a nossa, após um ·
demorado eclipse dos ',:tirei tos ·e das
garantias individuai~, n~í.o é lícito privar o cidadão
de qualquer
dos seus
.
I

não

direitos por motivo de convicções polí..
ticas.. Aliás êsse preceito r.. um cânon~ constitucional. Consagroú~o a Constituição de 1934, no artigo 113, § 4. 0 •
Compreende-se que a lei ~stab eleça
prazos razoáveis de inelegibilidade
para os que exercem cargos elevados,
em que possam influir na realização
e no resultado dos pleitos eleitorais,
mas tendo sempre em vista o período
próximo do pleito. É disposição ')R lutar e moralizadora; mas estenner a.
inelegi-bilidade a quem -·no período de
1937 a 1945 <oito anos) exerceu o go ..
gêmo da União, de um Estàdo ou Município, ou foi ministro ou secretário
de Estado, em qualquer período dêsse
tempo, é demasiado .rigor e ,corresponde à verdadeira suspensão dos direitos
políticos do ~idadão. E, jâ agora, 3eria
criar uma situação de desigualdade
e de injustiça, póis na constituinte nacional estão senadores e depi.lt~:~,dos
que naquele período foram presi~ente
da república, ministros, governado-r,
interventores, secretários de. Estado·,
prefeitos, etc.
Além de que trata~se de matéria
constitucional, e estando ·em elaboração o projeto da nova Constiutição
Brasileira, é ·nesta que deve ser re·gu~
lado o assunto. Qualquer dispositivo
em lei ordinária, dispondo em contrário ao que preceituar .a Constituição, ·
·
não poderá sul;>sistir.
..
Assim, pois, parece à , Comissão de
Estudos das Indicações que a proposição n. 0 33 deve ser encaminhada à
Comissão de ConstitUição.
Sala das Qomissões, no Palácio Tiradentes~ em 4 . de abril de 1946. -Alfredo Sá, Presit;lente e .Relator. Pela Conclusão, : Gabrit~.l ·ãe R. Pas- ·

sos.

Pela conclusão, Daniel Carvalho. ~Pela

conclusão~

Segadas Viana. A. de Novais Filho.
. INDICAÇÃO N .0 33, DE 1946, A QUE SE
REFERE O PARECER

Requeiro seja submetida à decisão
da Assembléia Constituinte· a seguinte
indicação:
·
A Assembléia Constituinte recomenda ao Ministro da Justiça a inCiusé.o
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no decreto de r-eforma Eleitoral, l)ra
em elaboração, da seguinte disposição:
"São inelegíveis, nas próximas·eleiÇões
estaduais e municipais, todos ·os cidadã,os que, durante o peri<Xlo ·de ·11-11
de 1937 a 29-10-1945, ocuparam a chefia do poder executivo da ·União, dos
Estados e dos Municípios por mais de
quatro anos, bem como .ministros e se·cre-tários de Estado:
Sala das Sessões, 27 de · março de
Helvécio Coelho Rodrigues .
Lino
Machado. ~ João Villasboas. - Ma'thias Olympio. - Severiano Nunes..-José Candido Ferraz. - Osorio Tuyu ..
ty. - Raphael Cincurá. - Dolor de
Andrade. - Vespasiano Martins. -Plínio Barreto. - Jalles Machaào. Flores da Cunha. -Raul Pila. - Jacy de Fi'gueif'edo. - Fernandes Tavora. - Agrícola Paes de Barros . . ....:...
Esmad!Lgdo de Freitas. - .
Antônio
Maria Corrêa.
1946. -

-

Alarico Nunes Pàcheco. -

O .SR. PRESIDENTE - Está. ·nn..
da: a leitura do expediente.
·O SR. MATIAS OLIMPIO (Lê o
seguinte discurso) Senhores Represen-

sentantes: Desejandó corresponder à
confiança com que foi honrada pela
Nação, procura a . Assembleia Consti..
tuinte, acelerando o ritmo de seus trabalhos, dotar-nos · de instituições verdadeiramente d.emocráticas e, em definitivo, encerrar o regime parafascista
impôsto ao povo por aqueles que ti~
nham· o dever e estavam obrigados a
velar e defender as leis -constitucio. nais promulgadas por wn parlamento
que, ho momento; expressava a . sobe·
.rania nacional. E' ~ustificada a an.siedade de tôdos em . fazer · desaparecer
o regime de. exc~ção que nos humilha e
nos degrada internacionalmente.
Com mais de um século de vida po;.
lftica independente, temos ·hoje wna.
experiência que nos impõe a responsabilidade bem grave de sermos realistas. Esqueçamos os nossos preconceitos e procuremos fixar as linhas mes·
tras i:Ias instituições dentro do qua. dro ·. brasileiro, atendidas as condições
peculiares de um país que ainda não
ultrapassou a fase precapitalista e que
ainda apresenta ca1·acterísticas bem

vivas de uma organização econômica
.·colonial.
Dentre os preocupações · mais imperiosas deverá estar a de precisarmos
os têrmos de um perfeito equilíbrio e·n tre os poderes. Não nos ·preocupemos
com as fórmulas.
Satisfaçamo-nos
coni a justeza de uma solução aju~tada
à nossa realidade.
O assunto não
oferece novidades e no seio desta Assembléia já foi tratado brilhantemente
. por ·vários oradores inclusive José
Augusto que, no assunto, doutrina de
cadeira. Não venho, pois, com :a veleidade,_nem tenho a pretenção de ofe. recer-vos originalidade. Apenas, am.parado por uma longa e dificultosa
vida pública, procurei trazer um pouco
de experiência pessoal e de bom senso.
Juiz em regiões as mais diversas ·no Acre, no Piauí e na Bahia -, go..
vernador de .um dos nossos mais po. hres e· abandonados Estados - Piaui
- para .o çlesempenho dessas funções
dentro de quadros que considerava le. gais, sempre esbarrei diante da deformaÇão introduzida em nossas instituições, que gerara a hipertrofia do po4ér executivo. Como membro do poder
judiciário· não foram raras · as · oportunidades em que senti o desrespeito
ao poder que representava áo ferir ou
não endossar o transbordamento e os
desmandos de um outro poder que,
pouco a pouco, ia enfeixando em suai;
mãos autoritárias toda a soberania nacional. Num país sem fortes laços de
gregarismo, ~om sua gente ,espalhada
por territór,io tão vasto, fomo:? marchando, graças a um presidencialismo
que. vinha ferir as nossas tradições,
para o arbítrio e para a irresponsabi:..
lidade de um poder que não encont·rava, dentro da Constituição de. 1891,·
limit-ações efetivas.
A República, seduzida pelo magnífico exemplo dos Estados Unidos da
América, quebrou a continuidade 'histórica · de um lento mas progressivo
processo de crlsta.IizaÇão que nos levaria ao. e~ercfqio de um regime parlamentar. Apesar do centralismo português, em pleno Brasil .Colônia, lutavamos já. pela autonomia das Cãmaras
Municipais, que desejavamos .t ransformar eni fonte legítima e primária da

. - 1«soberania. Em posição ao arbítrio do mos encontrar o lado construtivo de
poder· executivo reinol, contrapunha- sua ação, pleiteando melhoramentos
mos, em lutas que atravessam todo o públicos, sugerindo medidas de . amperíodo de dominação portuguêsa, o paro e fomento da produção, discutin.;
poder de representantes" eleitos e que do transportes·, em suma, soluções para
expressavam, dentro das condições da todos os problemas que angustiavam
época, as aspirações populares.
os homens daquela época. É! até de
admirar
que, apesar das distâncias e
O Império é, por sua vêz, a históp.a
precariedade
dos· meios de comuria da luta entre o poder pessoal, o
tão celebrado Poder Moderador, e o nicação, de todos os recantos surglsParlamento a pugnar. pelo exercício de . sem, como se existisse prévio entendium verdadeiro regime parlamentar, mento, uma perfeita identidade de
mal_grado as limitações existentes .na propósitos animando os "homens proConstituição.
Os anais legislativos . bos", escolhidos pelos seus ,municipes
mostram-nos que, sem distinções parti- para representá ... los. De Belém do
dárias, os estadistas de então pro- · ·arão Pará a São P-edro do Rio Grande doSul processava-se um movimencuraram sempre dar: ao Gabinete, responsável perante as Câmaras, uma to de educação política e a formação
soma cada vêz mais crescente de po- de uma consciência cívica vigilante,
embora enfraquecida. É mesmo esderes.
pantoso
como, homens que viviam· priCerto que 11"\lllCa tivemos um Ver..
vados
de
qualquer atividade partidádadeiro parlametar1smo. Proibia-o até
a Constituição de 1891 e pemitindo a ria, ·em eleições realizadas ·sob amde 1824:, o Imperador, sem se preocupar biente hostil, possuissem um sentido
com a maiori~ da Câmara, invertia agremiativo · tão poderoso. Quantas e
com seu poder pessoal a posição dos quantas vêzes não reagiam contra as
partidos, chamando~os ou apeando-os interferências da Corôa e faziam predas posições ou mesclando os gabine- valecer suas oplpiões l Compenetrados
tes com elementos dos dois partidos. · do sentimento de responsabilidade,
Defendia assim a sua própria posição, não fugiam aos imperativos, às vêzes
porque "ou fa1·ia o que fêz, ou o seu espinhosos, de seus mandatàs e . sa- ·
reinado teria terminado b,.á. mais 'tem- blam colocar-se quasi sempre ao lado
po"', Mas o que não podE1~rá s~r seria- das aspirações coletivas·. E o povo, remente contes.t ado .é que srmpre foram conh~endo a legitimidade de mandaestas . nossas tendências e· esse regime to tão honestamente exercido, apoiava
não só é o mais adianta(.:io, como; no os seus representantes. e recorriam às
.dizer de Duguit, é o qué o:f:erece "a armas, quando necessário, à sua desolução mais elegante e .a mais prá- fesa.
tica". ·
Os legisladores de 1824, desconheSe examinarmos as a ta,s de nosso..s cendo êsse processo evolutivo, de insantigas Câmaras Municipais, .verifica ... tituições coletivas que procuravam
remos que- mal nascian'tos para o ·chamar a si a direção dos negócios
0
públicos, que ign.oravani e despresa. :~~~ n:c~!str~~~:~:a~o{~tr~~rô-~!~s~
vam quando não c-ómbatiam o poder
ao absolutismo dos go~ernadores e uninominalmente exercido, impõem ao
vice-reis, que aqui aportavam. Liga- País uma Constituição anti-parlamendas à terra, representando os inte- tar, .onde avulta a zombra· absorvente
rêsses da comunidade; arrostavam a do Poder Moderador. denunciada por
violência de prepostos desabusados e frei Caneca ao participar do repúdi'J
· .enviavam· a Portugal rrpresentações expresso pela Câmara de Recif-e: "0
contra impostos extorsivns, contra os poder moderador da nova invenção
desmandos da polícia poli'tica .(é muito maquiàvélica é a chave mestra .da
antigo o mau hábi~o da~ polícias po- opressão da nação brasileira e o· garlíticas ... ) . Ao lado des~a atitude de rote mais forte .da liberdade dos 'podefesa dos direitos consptu·cados, va- vos". A fôrça do quarto poder e"tl.i,
I
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consubstanciad$ no art. 95: "0 poder chefiado por Carneiro Leão, que justimoderador é a chave d~ tôda a orga .. ficou sua demissão nestes têrmos:
nização política, e ~ delegado, privatio Sr. Nestor Duarte - Eis a ·resvamente do Imperador, como .· chefe
posta ao Deputado Aliomar Baleeiro,
supremo da nação e seu primeiro refeita com a erudição e autoridade de
presentante, para que incessantemente V. Ex.a..
vele -sôbre a munutenção da indepen.:. .
o SR. MATIAs OLíMPIO - Muito
dência, equilibrio e harmonia dos m·ais
obrigado
a V . Ex;a.
poderes polfticos'', e dentr·o as , mt.ütas
"A·
causa
da retira-da do ministério.
armas de que dispunha. estava a de
foi uma questão pessoal: nenhuma
nomear e demitir "livremente" os Mihavia
·n a política, quer interna, quer
nistros · de Estado, que, politicamente,
m
a".
Já o ministério de setembro
exte·
não eram r~ponsãveis nent e!>am ·pasde
1848
saiu
da minoria conservadora,
síveis de moções de desconfiança do
·
apesar
doa
maioriá
li:beral t·e r sido es ..
Parlamento. u O parlamentarismo foi,
no Brasil, uma lenta conquista do espí- colhida em pleito recente. O Imperados, nêsse como em outros casos, alrito público, jamais consagrado em lei.
ternava os partidos no poder sem con-.
Estribava-se no. Direito. cost11meiro, ·
siderações outras que o arbítrio pesnão no Direito escrito, reconhooia soal, o que legou Teófilo Otoni a afirum dos mais autorizados publicistas do
mar ser impossível prever-se a duração
· Império · - o conde . Afonso Oelso.
dos gabinetes, nem quem seria chaU13ando e, muitas. vezes, abus~ndo da
mado em substituição.
· "'
·· faculdade que lb,e conferia a C.::>nctlN
.o Sr. Jurandir Pires --:- Repetimos
tuição, não .vacilava D. _Pedro II em.
aqui, c_onstantemente, que o ImPerademitir ·seus ministros sempre . que o· · dor, como. órgão moderador, mudava
Gabinete entrava em divergência com ·Qs Ga:binetes a seu prazer; ora levava
sua opinião pessoal, sem considerar a
ao poder o Partjdo Li;beral, ora o Conopinião do Parla.mento. E assim viservadm:. Na realidade, agia de acôrm..os ser mantidos ministérios· combaN do com a própria opinião pública, a
tidos· pelas Câmaras e demitidos GaN cujos reclamos assim atendia. Daí a
binetes que possuíam o. apôio do Par- • situação excepcional do· Imperador na
história política do Brasil. Isto mostra
lamentá. O segtmdo império é todo
êile uma luta constante dos nossos· e corrobora o ponto de vista de V.
maiores estadistas contra o poder pes~. Ex.a., isto é, que o regme parlamentar
soai do Imperador, que diante do vi- marca, como um relógio, os movimengor e da constância dos opositores de tos da. opinião pública de uma naçãn.
O SR. MATIAS OLíMPIO 1!: justaseu poder pessoal, se viu .na cont~l'l
mente
o
que
sustento.
·
gência d·e ·ir cedendo, a pouco e poúeo,
sua pr.errogaÜva. Para· comprPenderO manifesto dos r€4PU:blicanos de 1870
mos como foi árdua a luta, basta · procura exprimir a realidade política
considerarmos a circunstância de, dps
do país com ess,as palavras:
35 ministérios formados . nos .50 anos
."Neste pais que se presume consde govêrno, 22 serem demitidos por. titucional e onde··só deverá ter ações
haverem entrado em divergêl::cia com ·poderes delegados, resi:Jonsáveis, acono Imperador, e apenas 13 por não coi1te.ce, por defeito do sist~ma, que só
tarem com o apôio, ·ou por sofrerem há. um poder ativo, onimodo, onipoa hostilidade franca do Parlamento. .· tente, perpétuo, superior à lei e à opiPortanto, a instabilidade dos gabinetes nião, e êsse .é j:1 stamenté o poder . sanão pode ser atribuída à volubilidade grado, inviolável e irresponsável. .. Um
poder soberano, privativo, perpétuo e
do Legislativo,. como apregoam os presidencialistas, mas, sim, resultante de. irresponsável forma, a seu nuto, o Po- , .
der Ex;ecutivo, eswlhendo os Minis~
atritos com o Executivo · hipertrofiado.
Foi assim com o primeiro mtnistério, tros, o Poder Legislativo, escolhendo
organizado em julho de 40;. não foi
os Senadores e. designando os Deputaoutra a · razão por qtle caiu o t~rceiro dos, e o· Poder Judiciário, nomeanuo
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os homens bons, os inocentes, os amios magistrados> removendo-os, aposen. tando-os. Tal é, em essência, o. mecaM .. gos da lei, por guardarem. a pureza
nismo político da carta de 1824, tais
dos seus sentimentos, terem a coragem de suas idéias, e não se meretrisão os sofismas por meio dos quais o
ciarem nesse vasto lupanar, em · que
Impera-.dor reina, governa e adminishomens e instituições vão apodrecentra". /
Malgrado as resistências oferecidas do. Nada escapa dêsse exício geral.
Tudo se vai, tudo se perde, tudo acae a quase nula experiência de nossos
ba. Tudo rui.,... as, ruina.s, ruínas''. E
homens públicos, apesar de inexistio desencanto, quando não amargor, de
reln verdadeiras correntes de opinião
·a apoiar os partidos políticos, é inegánossos publicistas~ é a nota uniforme
que tonalisa a nossa vida republicavel que marchavamos para um aperna de govêrnos irresponsáveis.
feiçoamento de instituições com
a
p.:·ogressiva a.doção de . regras conduEncantado"" pela prosperidade exucentes ao regime parlamentar. As críberante dos. Estados Unidos, .imitaticas feitas ao govêrno pessoal do Immos as suas instituições, esquecidas de
pera;dor eram o reconhecimento do
que sua Constituição procurara .ajusprincípio de q·ue o mesmo implica
tar à nova República, os princípios renuma "radical contradição com o pringalistas ele Jorge III, em época que
cípio da soberania nacional" (Azcáair..da. não conhecia c parlamentarisrate).
mo. "O presidencialismo americano
A República agravou os males deque, na frase de Alexandre Dehaye
nunciados pela tribuna e pela imprense afastou do ideal da · forma: repusa e, dada a impe1~feita distribuição dos
blh;ana modei·na, ·não.. constitui um
poderes, retirou ao Leg~slativo qualprogresso, nem representa um avanço
quer contrôle e ao Judi-ciário qualquer sobre o parlamentarismo. E' um velho /
possi·bilidade de, efetivamente, delimisi:>:,.._ma,, mais que secular. puramente I
tar a esfera de ação do Executivo. Ao
oriundo de influências locais, de semiPresidente da República compete "no- representativismo das creze colônias inmear e demitir livrem'ente os Minisglesas da América do Norte; da falta
tros de Esta-do" (art. 18, 2. 0 da Const.
do exato conhecimento da organização
. de 91) que "·não são responsáveis pebritânica, e da influência desarrazoa. rante o Congresso, ou perante os trida das exagerações de Montesquieu"
bunais, pelos. •nselho d:ados ao Pre(Sílvio Romero) . A falta de uma orstdente da República" (art. 52). Como, ganização social mais resistênte, caí·
por 11utro lado, o chefe d·.e Estado não
mos nós dentro do personalismo rigiern responsáv~ politica~:~ente, passa-· damente exclusivista.
mos ao regime de plena irresponsaA · máquina estatal passou a runbilidade, de vez · que a c riminal - a . cionar
atendendo apenas .aos desejos
ú1~ica r c- ::mhecida na Constituição, é
do eventual detentor do . poder.· Desor- .
instrumento inaplicável. ,Vivemos quaganiza-se por completo ~ administrarenta anos de absolutismo e à sombra
ç~c tôda vez que se inicia um
novo
de legalidade refugiava-se em câmacicio governamental.
ras dócei;: c incapazes do menor gesPassaríamos a viver num mundo
to de indepedência. Os 1nales do repolítico
de surpresas e a Nação era,
gime eram universalmente
reconheci,
diàriamente, aba..lada com a manifesdos, mas faltavam aos homens públitação
soberana da vontade do Execos coragem para enfrentá-los, até
cutivo
que traçava os nossos rumos
porque, no íntimo contavam poder,
'
.
consultando
tão somente às suas in·ti'n\, dia·, usvfrrift da maravilhosa posiclinações ou, quando muito, ouvindo
. çáo de mando.
o silencic.so gesto de cqnsentimento ·
E Rui Barbosa, proçl::tma;clo o seu
dos áulicos. Implanta-se, em definiprincipal artífice, reconl;tecia que "a tivo, o mandonismo incontrastado do
irresponsabilidade é o tecfdo mesmo do Executivo e as câmaras, complacenregime. Responsáveis de~aixo dêle, só tes e compostas à sua feição, deixaI
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ra'm-se castrar de tôdas as suas prer- executam, com promessas que nunca
~rogativa.s.
Vencidas as e'sporádicas se cumprem. Falta-nos a coragem de
reações surgidas aqui e ali, passou a confessar, como o fêz Otávio Mangabeira, que nunca exercitámos a deNação a viver divorciada das chamadas elites dirigentes. o corpo elei- mocracia. Penitenciemo-nos dos erros
toral passou a ser mera ficção legal e passados porque só assim conseguireperiodicamente .os manipuladores apre- mos do País crédito indispensável à
sentavam ao· País indiferente a galenossa missão atual.
ria de seus representantes. Entre os
Desconhecendo sistemàticamente as
dois mundos não existiam p!;}ntos de peculiaridades nacionais, preferimos
contato. A · política desapa·receu dos engolfar-nos ' em teorias sedutoras
parlamentos, fugiÚ dos. comícios para quando não em discussões bisantinas,
os conciliábulos dos palacios gover- pondo à mapgem a realidade trà umanamentais. As 1 facções não lutavam tizante que deveria absorver-nos~ Prêpelo apoio popular; não apelavam sos aos encantos de irrealidades verpara a opinião pública; preferiam a
bais, ignoramos as questões mais simsombra acolhedora do cacique· disples. Quando agimos deixamo-nos artribuidor das benesses que descem do ~rastar pelas construções perfeitas no
·poder.
arrendilhado de suas formas para
Em quadro tão contristador ·a Na- mascarar a indigência que nos· cerca.
ção permaneceu décadas, ignorada por E êste amor às cousas falsas nos tem
aquêles que · se arrogavam .ao título . levado a equívocos bem lamentáveis.
de intérpretes legítimos e exclusivos Assim é que, graças à fidelidade que
de suas aspirações. A Nação mar- quisemos ter à teoria de Montesquieu,
chou porque o proCessá histórico não da absoluta separação de poderes,
se detém.
o desenvolvimento das caímos no presidencialismo persona.Iis- .
fôrças econômicas acarreta1 desajus- ta que infesta nossa história republitamentos cada vez mais profundos.
cana. Quisemos manter o legislativo
O desequílibrio ·passa a ameaçar aquêe executivo como compartimentos esle mundo tão .distante .da realidade tanques e ·tivemos como conseqüência
que, pa·r a sobreviver, necessitava de a· abs01rção do primeiro pelos anseios
uma campânula .a isolá-lo da fermen-· tantatizadores do segundo.
tação que se processava nas fábri~
O Si. José Augusto _:.. Essa é a
c as, no campo, ·nos quartéis, em tôda realidade.
a parte onde alg'uém meditasse nas
O SR . MATIAS OLI·MPIO - Pelo
contraüições crescentes. A d.e'blaC'le
amor
a princípios rígidos despreza. do café veio proporcionar-nos a opormos
a
longa e penosa marcha evolutunidade de reajustarmos as instituitiva
do
Segundo 1Em:f)é:cict no sentido
ções às necessidades do povo. O esde
subordinar
o executivb dentro da
tado de espírito revolucionário que
orientação
política
il"ecomendada pepercorria todo ·o corpo da Nação exlo
legislativo.
travasou os canais·. subterrâneos para
Hoje seria. imperdoável que repedestruir os quadros mortos .de um retíssemos
o mesmo· êrro dos constituingime apoiado em ·ficções legais. Entes
de
91. O · modêlo então ·adotado
tretanto, não soubemos aproveitar~
mostrou..:se inadequado à nossa for~
nos da longa experiência do passado~
mação histórica e veio estancar a
Não procuramos resolver, de . frente,
marcha
evolutiva para a implantaos problemas nacionais e preferimos
refugiar-nos no egoísmo dós grupos ção de' verdadeiras normas democrát i. e das facções políticas, que se apro- cas .
Não é mais possível concebermos
ximam e se afastam de acôrdo com
as conveniências pessoais. Ainda n ão um execut~vo autônomo no traçar dinos conveiJ,cemos de que não é mais retrizes administrativas sem a conpossível ludibriar o povo com a sulta e sem o apoio das Câma1·as,
pirotécnica das frases demagógicas, e porque tal isolamento
proporciona
ainda hoje tentamos mantê-lo anes- oportunidades para choques constantesiado com progr~as que não se tes. e de.s entendimentos funestos
à
.
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resolução dos problemas. Como bem
acentua Duguit "o desempenho de
qualquer função do Estado se traduz
sempre em um mandato ou em uma
convenção" e "implica, por conseguinte, o concw·so de todos .os órgãos
que,. Jconstituem a pessoa do Estad o ..··
· A intervenção do Estado dentro de
atividades outrora· do domínio· a-bsoluto da ·iniciativa par-ticular, tornou
o seu aparelhamento ainda mais
complexo e os · liâmes entre os seus
órgãos os tornam reciprocamen-te su
-bordinados para que possa a máquina estatal marchar sem entrechoques.
lVIesmo onde ainda é mantida a fie- .
ção da independência dos poderes: a
!Prática impôs a praxe de entendi":'
mentes extraconstitucionais. Desta
·maneira consegue o executivo auscul-tar o pensamento do parlamento
sôbre medidas que projeta e consegue aprovação . de normas que julga
necessárias. ~ um artifício que visa
iludir a proibição imposta, mas ~
rprática reconhece de aplicação impossível. Entretanto. "o · processo
mais apropriado para alcançar-se
êsse objetivo é canver.ter o poder executivo em um comité de parlamento ...
"A presenç·a . do poder executivo no
seio da legislatura pérmite-lhe eXJplanar a sua atuação pela única fonna
· por que se .pode conseguir uma atenção desperta e uma crítica organizada; -Atençã<> e critica que. são exercidas por quem ·se esforça' com avidez,
por substituir o poder executivo se
fr~asar em sua função. Çom isto
dá.-se alento a um sentido de responsabilidade. Com isto irr.~pede-se que
um . parlamento desinteressarlo das
funções administrativas dite nórmas
legais caprichosas e es tér~is .
Cont
jsto .pre·vine-se çorrllJPção do executi·VO que, forçosamente, tem de produzir-se quando a atu9.Ção do miilistério não interpreta a sua · vontade.
Com isto assegura-se uma · coordenação essencial entre organismos cuja
interdependência criadora é a condição primordial da eHcácia no go. vêmo" (Haro1d Laski) .
Neste particular, a Constituição de
1891 não pode servir de exemplo porR
w

1
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quanto é i-ru::osteste que seu principal artífice confessou em sua feitura a influência norte-americana, mas
dessa. oulpa morreu redimtdo, desde
que foi dos primeiros a clamar pela
reforma de sua o:bra, reclamada pelos maus resultados que na prática
havia dado o presidep.cialismo, que
absorvendo os demais poderes, paira
!despótico e irresponsável sôbre a Nação. É um regime a·bsorvente e fechado, em que os ministros ficam
acobertados, muitas vêzes em silêncio comprometedor, para o qual não
ha solução legal. A arejação do parlamentarismo afasta a incapacidade e
evita deslises pelo fato de poderem
ser eXJpostos, através de seus retpresentantes, ao julgamento
popular.
Não pode pois haver dúvidas.na escolha
entre os dois regimens; pois o parlamentarismo é a forma de expressão
mais feliz da democracia e já estamos cansados de . ditadura, que outra
cousa não é
presidencialismo..
(Apoiados; muito bem). Já foi mesmo chamado "tlll11a forma . cesariana
de democraCia".
ii
Em face, porém, das tendências prestdencialistas da Constituinte, pleiteamos, apenas, que fiquem dependendo de aprovação da Câmara;
a) a nomeação de generais, briga.deiros, almirantes, ministros do Supremo Tribunal Federal e Mi1ita1·,
Tri:bunal de Contas, dos me.mbros do
Superior T1·ibuna1 de JUISt~ça Elei~o
l'al, dos Ministros de Estado, embaixadores, · interventores, nomeados de
acôrdo com a Constituição;
O Sr. João Mendes - V. Ex. conv1d.a os presidencialistas,.. que .não .são
intrasigentes, a uma fórmula ideal
de govê1·no.
O SR. MATIAS . OLÍMPIO - Perfeitamente. Contarei com o apôio de
V . Ex.
O Sr. João Mendes- Contará com
o rupôio de grande parte· da Assembléia.
Registre-se
O .. Sr. José Augusto:
esta declaraçã.o que· é interessante.
0 SR. MATIAS OLÍMPIO - Registre-se a declaração do ilustre rerpresentante da Bahia, que é wna das
grandes fi.gura.s daquêle Es·t ado.

o
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Sr. Dioelécio Duarte - · LembraO SR. COELHO . RODRIGUES n:ia ao orador . adaptar-se ao clima
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, sebrasileiro, de acôrdo com o espíri-to
jam minhas primeiras palavras- de
nacional .
profunda gratidão pela homenagem
O Sr. José Augusto - O clima braque prestou a Assembléia Consti. sile-i ro é de liberdade.
tuinte à memória de meu ilustre pai,
, · O SR. MATIAs OLíMPIO Dizia
o Conselheiro Coelho Rodrigues. Em
eu .Sr. Presidente, em face, porém,
nome de seus descendentes - filhos,
das tendências
presidencialistas da
netos e bisnetos - apresento à egréConstituinte, pleiteamos, apenas, que
gia Assembléia nossos sinéeros agrafiquem dependendó de aprovação da
decimentos.
Casa:
Antes de entrar na matéria propriaa) a nomeação, de acôrdo com a · · mente do meu discurso, desejo .r etifi· Constituição, de gene-rais, briga.deiros,
car aparte, publicado . no Diário da
almirantes, Ministros do Supremo TI1.Assembléia, ao discurso do ilustre cobunal Federal, do StiJpremo Tribunal
lega Sr. Pedro Vergara, def'endendo o
Militar e do Tribunal de Cr.:rntas, memSr. Getúlio Vargas e o Estado Novo.
bros do Superior Tribu:o.al Eleitoral,
Nesse aparte, quê me foi atribuído,
· ministros de Estado, em:b aixwores, ·não interpelei S. Ex.a se era promotor
intervento1·es.
e em conseqüência, se se julgava em
dificuldade
para apresentar a defesa
O Sr. Lino Machado - Magnífica
Sr.
Getúlio
Vargas. Só o final do
do
. a. idéia, .como, de resto, já se obseraparte, em que dizia já ter visto provava na Constituição de 34.
. motor pedir .absolvição, é de minh~
O Sr. Toledo Pisa - A Constituiautoria.
·
çã-o. da Argentina, que é _presidencia.o Sr. Rui Santos - V. Ex.a. perlista adota tôdas as medidas do item mite
mn aparte?
·
que V. Ex·. acaba de lêr.
O início do aparte é meu.
o Sr. Jo(io Mendes - A fórmuJa
de V. Ex. é fórmula feliz · de conci0 SR. COELHO RODRIGUES - Muito
agradecido a ·V. Ex.a..
liação.
O Sr. Lino Machado- Isso é essenSr. Presidente, uma retificação precial _para a própria democracia .
ciso fazer: quando pedi à- augusta Assembléia fizesse apêlo aos IntervenO Sr. José Cândido - :ftste ponto
tores em Minas e no Espírito Santo,
-é essencial.
e também ao Ministério da Justiça,
O SR. MATIAS OLíMPIO -. Jus- · apêlo êste que, igualmente dirijo a
tamente para evitar que o. Pres-idente
V. Ex.a, rio sentido de se pôr têrmo
da República faça_ Deputwos e Seà invasão das tropas mineiras ·no munadores. (lendo) .·
rúcipio de São Francisco, na fron- .
teira do Espirito Santo· com o Esb) que os Ministros
de Estado
tado
de Minas Gerais, fui informado
compareçam perante a Câmara · para
de que as tropas continuam a avanprestar os esclarecimentos que esta. çar.
julgar necessários· ou para responder
i·niterpeiações que lhes forem dirigidas;
Devo, em primeiro lugar, aliviar a
e que;
carga que fiz contra o Sr. João B eraldo, porque o início do avanço das
c) o · período presidencial coincida
tropas mineiras em território . espi· com o dos repíresentantes da Nação,
ritossantense ·foi ao tempo da gestão
de modo que as eleições de um e oudo Sr. Benedito Valadares; não posso,
tro seJam realizadas no meGmo dia;
pois, deix.a r a responsabilidade da ind) que, quan<Cio nomeados Min~stros
vasão exclusivamente· com o Sr. João
de Estado, não percam os Deputados
Beraldo.
e · Senadores seus mal.1Jdatos. (Muito
,bem; muito bem.
mentado).

o

orador é cumpri-

n 'esejó ler desta tribuna um . telegrama dirigido ao Presidente do S.u-
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perior Tribunal Eleitoral pelo Presi-.
dente do Egrégio Tribunal Regional
do Espírito Santo, além de outros · dll'igidos à Assembléia pelo nosso colega Eurico de Aguiar Sales. (Lê) .
"Em sua sessão realizada na úl.tima têrça-feira, êste. Tribunal
por proposta do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo Finamore, decidiu, unânimemente, dirigir telegrama ao Exmo. Sr. Presidente
do Egrégio Tribunal Superior
Eleitoral comunicando a nova invasão ·do território espiritossantense por fôrças min~iras, apesar
do laudo da Comissão do Serviço
Geográfico do Exército, aprovado
pe~o 1Exmo. Sr. Presidente da
República, reconhecendo o direito
·dêste Estado sôbre a área invadida, e lançando veemente protesto por mais êsse ato ·de agressão à integridade territorial do
nosso Estado.
Foi também· aceitq, unânimemente, um adendo ao ato do Excelentíssimo Sr. nr·. Lourival de
Almeida, no sentido de que idêntica comunicação e protesto féssem dirigidos aos Exmos. St·s. Pre•
sidente d~ República e da Assem-.
. bléia Constituinte.'.'
O Diário O jicial do . Estado do Espírito Santo, de 21 de fevereiro próximo passado, diz: (Lê)
"A propósito da invasão do território · esplritossanteljtSepo r soldados da Polícia Militar do" Estado
de Minas Gerais, o · Senhor De.sembargador otávio Leingruber, ·
Interventor Federal, dirigiu-se ao
Sr. Ministro Carlos Coimbra da
Luz, titular da pasta da Justiça
e Negócios Interiores,. solicitando
providências e ao mesmo tempo
dando
conhecimento . das ocorrências aos ilustres membros ·
da bancada estadual' na Assembléia Consti tuinte . A resposta à
comuni.cação enviada aos Representantes espiritossantenses . na
Câmara e Senado foi a seguinte:
"Representantes Esp:,írito Santo,
de posse minuciosa~ .informações
constantes rádios V. Ex.a, reuni-

ram-se para estudar providências
a seerm imediatamente adotadas,
sendo deliberado que, inicialmente, houvesse entendimento Ministro Justiça designado para
amanhã. Detalhadas comunicações V. Ex.a para Ministério Justiça diretamente por certo facilitarão nossa tarefa. Povo do Espírito Santo pode confiar ação
enérgica. refletida seus representantes nesta grave emergência
para a nossa história política.
Atenciosas saudações. - Eurico
de

Ag'l~iar

Sales.''

Acredito que a bancada do Espírito Santo esteja agindo junto às
autoridades; mas, infelizmente apesar do· laudo do Serviço Geográfico,
que fêz a demarcação da fronteira,
as tropas mineiras continuam avançando.
O Sr. Leri Santos - V . Ex.a teve
informação exata que tropas mineiras
continuam avançando?
O Sr . Luís Cláudio - Recebemos
outro telegrama de Baixo Guandú
informando que um 'contingente de 60
praças invadiu o Espírito Santo.
0 SR . COELHO RODRIGUES 0
avanço continua e estamos no caso
de ''sudetos" de Minas Gerais no Espírito Santo. O caso merece a atenção não só do Sr. Ministro da Jus·
tiça · como do da Guerra, que talve~ tenha de intervir com fôrças para
impedir a invasão· do território esplritossantense. ·
O Sr. Ler i . Santos - Creio que. o
Sr. Benedito Valadares está presente
e poderá aar explicações ·sôbre o fato.
0 SR. COE.LHO RODRIGUES ...,.._ Oportunamente, acredito que S. Ex.a o

fará.
O Sr. Barreto Pi nto -

Trata-se de

velha pendenga .
0 SR. COELHO ROD,~IGUES - Mas
que está sendo renova~a agora.
·O Sr. Barreto Pinto Tenho
acompanhado o. assunto, como sem..
pre, com o máximo interêsse. Co-

151-

nheço bem a questão, pois era eu o
secretário do Superior Tribunal Eleitoral quando houve a primeira invasão das fôrças de Minas Gerais
no Espírito Santo e quando o Presidente do Tribunal Regional Eleitol'al do Espírito Santo, que veio a ser .
depois o Interventor, Desembargador ·
Otávio Carvalho Lemgruber, se dirigiu ao Superior Tribunal. Nesse momento, o Govêrno, atendendo a uma
providência solicitada pela Justiça
Eleitoral, fêz retirarem-se as fôrças
· invasoras. Por isso, estranho a notí. cia que v. Ex.a . traz àgora.

nentes do Estado e, portanto tem motivos para ser indicado interventor.
Sua situação, ·porém, para defender
os interêsses do Espirito Santo perante o Estado de · Minas Gerais é de
constrangimento. Entretanto, se não
quiser levar adiante a defesa do Espírito Santo, poderá mandar uma
procuração a Monsenhor Luís Claudio,
nosso prezado colega, e havemos de
providenciar no sentido de um advogado para patrocinar nossa causa.
O 81' .. Luís Claudio - s. Ex.a jã.
telegrafou ·ao Presidente da República,
pedindo providências.
O Sr. Rui Palmeira - É uma · demonstração da catolicidade dos mineiros: estão defendendo o Espírito
Sailto ...

0 . SR .. COELHO RODRIGUES - É um
engano de V. Ex.a. Disseram ter retirado as fôrças, mas continuaram
avançando.
O S1·. Barreto Pinto - E como se
o Sr _ Sigejredo Pacheco - A marrealizaram as eleições?
cha das tropas mineiras começou com
0 governador Benédito Valadares na
0 SR. COELHO RODRIGUES Dedireção
de Minas?! Então essa marbaixo da coação das fôrças mineiras, .
cha
está
muito lenta;
que continuam em direção à Comarca
de São Francisco.
·
·
0 SR. COELHO RODRIGUES :._._ V. Ex.a
queria que fôsse um avanço à moda
O Sr. Lopes Cançado - Seria muito
11
oportuno que V. 'Ex. se aprovei- . de Hitler?
tasse da ocasião para sugerir ao GoO Sr . '4opes Cançado -.· O povo mivêrno Federal criação de mais um terneiro
não pretende uma polegada do
ritório, dirimindo, assim ~ questão.
território do Espírit.o Santo. Se existe
0 SR. COELHO RODRIGUES - A SOque ignoro, essa é, excluinvasão,
lução já ·foi dada pelo Serviço Geosivamente, pqr culpa do Govêrno de
gráfico do Exército, que . apresentou
Minas.
.
·o seu laudo.
·
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
O Sr . Barreto Pinto - Então, deve
orador estar findo o tempo.
fazer-se um apêlo ao Oeneral PresiO Sr. Welli ngton Brandão - Os
dente da República, para que s. Ex.a
nobres
constituintes sabem quem coaprove êsse laudo.
manda as fôrças de Minas? É Gene0 SR . COELHO RODRIGUES - V. Ex.a
l;al Mineiroff. . . Isso é ·uma lenda.
pode estar certo de que a bancada do
o Sr. Luís Claudio - Só quando
Espírito Santo tem feito tôdas essas
houver derramamento de s~ngue é que
demarches. Cabe, agora, uma ação
declaratória, no Poder Judiciário. InVV. EEx. darão importância ao fato.
felizmente,· a situação do interventor
0 SR. COELHO RODRIGUES - S edo Espírito Santo é de constranginhor Presidente, peço a V. Ex.a que
mento. Trata-se de interventor nascido em Minas Gerais . Não quero pôr,
me cdlJ.serve com a palavra, para continuar amanhã, uma vez que o. tempo
nisso, num confronto entre o interventor do Espírito Santo e o do Piauí. · me foi muito escasso e · eu desejava
Dou duas atenuantes em favor do intratar da circular do Sr. Ministro da
terventor do Espírito Santo. S. Ex.a
Justiça aos Interventores, sôbre a con- .
é civil e radicado .em Vitória, casado,
duta que devem· ter no futuro pleito
até, numa das familias mais preemieleitoral. (Muito bem,· muito bem.)

o
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O SR. PRESIDENTE a hora do expediente.

'

Está finda

Passa-se à
ORDEM DO DIA .

Alagôas:
Góis Monteiro .
Silvestre Péricles.
Lauro Montenegro.

Bahia:
Comparecem mais 137 SenhoreF
Representantes:
PaTtido Social Democrático

Amazonas:
Alvaro Maia.
Va1demar Pedrosa.

Pará:
Magalhães Barata.

Alvaro Adolfo.
Duarte de Oli veira.
La.meira Bittencourt.
Moura Carvalho.
Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Vitorino Freire.
Odilon Soares.
José Neiva.
Afonso Matos.
Pia ui:

Renault Leite .
· Areia Leão.

Ceará:
Moreira da Rocha . .
Osvaldo Studart.

Rio Grande do Norte:
Georgino Avelino.
Mata Neto .
Paraíba :
José Jofili.

Pernambuco:
Novais Filho .
Etelvino Lins.
Agamemnon Magalhães.
Osvaldo Lima.
Costa Pôr to.
Ulisses Lins.
Ferreira Lima.
Pessoa Guerra.
Barbosa Lima.

Pinto Ale1xo.
Lauro de Freitas.
Espírito Santo;
Ari Viana .
Alvaro Castelo.
Distrito Federal:
jona.s Correia.
. R io de Janeiro:
A_maral Peixoto.
Eduar-do Duvivier.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Brigido Tinoco.
Mi·guel Couto.
Minas Gerais:
Juscelino Kubitschek.
João Henrique.
Cristiano Machado.
Celso Machado.
Milton Prates.
São Paulo:

Cirilo Júnior . .
Gofredo Teles.
Lopes Ferraz .
Goiás:
Dário Cardoso.
Galena Par anhos.
Mato Grosso:
Martiniano Araújo.
Paraná:
Munhoz de M·elo.
Aramis Ataíde.
Santa Catarina:
Rogério Vieira .

R io Grande do Sul:
·Ernesto Dorneles.
Gaston Englert. .

Brochado da Rocha .
Elói Rocha.
Damas o Rocha.
Daniel Fára.co.
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Antero Leivas.
'Herófilo Azambuja.
União Democrática Nacional

Maranhão:
Alarico Pacheco.
Antenor Bogéia.
Piauí:
Esmara.g;do de Freitas.
Ceará:
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Fernandes Teles.
Leão Sam·paio.
Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa.
·José Augusto .
Aluísio Alves.
Paraíba:
Vergniaud Wanderley.
·João Agripino.
João Ursulo.
Fernando Nóbrega.
Osmar Aquino.
Pernambuco:
Lima Cavalcanti.
A1de Sampaio ..
João Cleophas.
Gilberto Fxeire.
Alagôas:
Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Rui Pimenta.
Sergipe:
Valter Franco.
BaJhia:
Aloísio de Carvalho.

Otávio Manga·b eira.
Luiz Viana.
Dantas Júniór.
Rafael Cincurá.
Nestor Duarte.
João Men-des.
Alberico Fraga.

Distrito Federal:
Hamilton Nogueira.

.

Rio de Janeiro:
Romão Júnior.
José Leomil.
Soares Filho.
Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifáeio.
Ma.galhães Pinto.
São Paulo:
Paulo Nogueira.
Goiás:
Donúngos Velasco.
Jales Machado.
Santa Catarina:
Tomás Fontes.
Rio Grande do Sul:
Flores da Cunha.
Osório Tuiutf.
Partido Trabalhista Brasileiro

Amazonas:
Leopoldo Neves.
Bahia:
Luiz Lago.
Distrito Federal:
Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Gurger do Amaral.
Segadas Viana.
Benício Fonte~ele.
Barreto Pinto.
Rio de Janeiro:

Abelardo Ma-ta.

Minas Gerais:
Leri. Santos.
São Paulo:
Romeu F iori ~
Berta Condé.
Partido Comunista do B.rasil

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Alcêdo Coutinho.

tar, para enaltecer o heroismo da· Pátria em terra distant~ e desconhecida.
1!:le fala . pelo coração e pela minha.
voz, conCita os nobres membros da
Assembléia Nacional Constituinte a.
l evarem ao Exmo. Sr. Presidente da .
República o pedido para que o decreto último, que beneficia os pracinhas,
poss~
tornar-se extensivo não só
àqueles que praticaram crimes há
dois .anos, mas também àqueles ligados a um crime sujeito a 5 anos de
prisão.
Aqui está o verdadeiro testemunho
de fidelidade pública, a expressão autêntica de amôr a homens que serviram ao Brasil, lá nos campos da· EuM
ropa. ~sse capelão militar acompanhou os pracinhas e viu quanto foram
êles renhidamente adestrados ao ser- .
viço da Pátria, tão decisivamente
prontos a a tender ao · reclamo, que
partia do coração da nacionalidade.
Ao voltarem êsses homens à Pátria,
não · é possível continuem sujeitos à
penalidade, de vez que a maior que
êles sofreram já fôra a de deixar a
emoção do lar, o sentimento da fami ..
lia . .E saindo em defesa da Pátria,_os
que não morreram devem permanecer
de pé na legítima manüestação d.e sua
liberdade.
·

Distrito Federal:
Maurício Grabois.
Rio de Janeiro:
Claudino Silva.
São Paulo:
OsvaLdo Pacheco.
Caires de Brito.
Rio Grande do Sul:
Trifino Correia.
Partido . Republicano

Maranhão:
Lino Machado.
Ser.g..tpe:
Durval Cruz ..
Minas Gerais:
Jaci Figueiredo.
Daniel Carvalho.
Bernardes Filho.
Mário Brant.
Paraná:
Munhoz da Rocha.
Partido Popular Sinqicalista ·

Pará:
Deodoro Mendonça.
Bahia:

Teódulo

A~buquerque.

Partido Republicano P.rogressista

São Paulo:
Ca,mrpos Verga!.
O SR. MEDEIROS NETO - Se~
nhor Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

Tem
palavra o nobre Representante.
O

SR. PRESIDENTE -

a

O SR. MEDEIROS NETO <Pela
ordem)
Sr. Preside;nte, nollres

Constituintes. Acaba de às minhas
mãos chegar um apêlo partido das
entranhas dalrha de um capelão militar, que, nos campos de batalha da
velha Europa soúbera tão bem lu-

Por isso, ilustres Constituintes, permiti ler êste documento, para que
todos nós, congraçados e congregados
na voz de um único sentimento, levc·mos ao Exmo. Sr. Presidenté da República o apêlo de um capelão militar,
herói da Pátria; porque foi à Europa e
vivo voltou para continuar a peregrinação em defesa do patrimônio, que
os nossos maiores nos legaram.
:E.:ste, o docuniento do c-apelão mllita.r
Padre Francisco Freire · de Moura Filho, herói das Fôrças Expedicionárias:
"Exmo. Sr. General Eurica
Gaspar Dutra, D . D. Presi~ente
da Repúbli~a dos Estados Unidos
do Brasil.
O abaixo··assinado, na qualidade
de capelão católico militar, servin-:
do no Regimento Sampaio, vem
apelar para os tão conhecidos sentimentos de humanidade, que sem-

-
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pre caracteriza.ram a eminente
personalidade de Vossa Excelência,
para estender a anistia concedida
pelo Decreto-lei n.0 7. 769, de 23
de julho de 1945, aos . soldados . da
gloriosa e inesquecível Fôrça Expe·
dicionária Br~sileira, da qual Vossa Excelência, foi .o principal ch.:fe e organizador, e que estão processados e alguns já condenados,
cumprindo as penas impostas, visto, não terem sido atingidos pelo
referido Decreto de ariistia, uma
·vez que os seus crimes têm as .suas
sanções aplicadas até a pena máxima de cinco (5) · anos de prisão
e o Decreto-lei n. 0 6.651, de 5 de
junho de 1944, em seu artigo V'
.diz: "ficam sôbrestados os p:~:oces
sos de crimes civis e militares dos
mtegrantes da Fôrça Expedicionária Brasileira, cujas penas privati. vas de liberdade não excedam de
dois (2) anos de prisão incl~sive. ·
Eminente Presidente do Brasil, · os
· que estão condenados ·e proeessa- ·
dos ·por crimes que o máximo da
pena vai até_ o limite máximo de
cinco (5) anos de prisão e · que fi ..
caram com os respectivos processos sôbrestados, por fôrça do Decreto-lei n.0 6.651, de 5 de junho
de 1944, apesar dos crimes não serem infamantes, os cometeram
antes da partida da Fôrça . Expe-·
dicionária Brasileira, para os campos de batalha de além mar. Os
juizes das Varas Criminais a que
os pracinhas foram condenados e
estão sendo processados não concederam os benefícios do Dectetolei n.0 7. 769, de · 23 de julho de
1945, sob o fundamentá dos "pracinhas" não .terem sido atingidós,
apesar do Decreto de ariistia; di. zer: "ficam anistiados dos crimes
civis e militares, os integrantes da
Fôrça Expedicionária Brasileira,
que ficaram com os seus . processos sôbrestados na forma do Decreto-lei n.0 6.651, de 5 de junho
de 1944. · Se os "pracinhas, threram os seus processos sôbrestaãos,
quando da partida da Fôrça Expedicionária Brasileira, para a

guerra, deviam ter sido beneficiados pelo Decreto de anistia.- Em
sua quase totalidade, os referidos
condenados e processados, ;;amaram parte nas epopéias de Monte
Castelo, La Serra, Montese, Sobressaso e outros feitos heróicos, que
tanto engrandeceram o Brasil.
Ninguem melhor do que Vossa Excelência, sabe que os expedicionários. brasileiros, ·cujos os glonosos
e inapagáveis feitos colocaram o
nosso idolatrado Brasil, como a
Quinta Potência Mundial, desfraldando o nosso glorioso pendão
auri-verde, para que ficasse bem
claro perante o mundo, o ideal de.:.
mocrático de suas almas.· Um dia
a guerra acabou e os ('pracinha~;"
· regressaram do ('front".
Muito.s
ficaram ~ara sempre no campo
_santo de Pistóia. Desfilaram perante a população brasileira nas ·
ruas da Capital Federal, sob a sagrada bandeira da .Fôrça Expedi~
cionãria Brasileira e do pendão
auri-verde, tendo a certeza ·do sagrado d-ever cumprido para com
a. Pátria e para a paz do munj_o.
Não merecem o pe1·dão, os que erraram antes da partida para a
maior guerra que a história, já
conheceu? o Presidente José Linhares, ·:n ão revogando os decretos
aludidos para beneficiar os denodados "pracinhas", entretanto, em
Decreto-lei, que tomou o número
20.082, de 3 de dezembro de 1945,
anistiou oficiais e praças da F1ôrça Expedicionária Brasileira, que
praticaram crimes civis e .militares na Itália, exceto os de , homicídio doloso e fuga para as . hastes
inimigas .. Para que essa preferéncia e diversidade, anistiando os
que praticaram crimes (alguns até
infamantes, como os de peculato
e outxoÚ na Itália e deixando_de~
samparados os que pratics.ram
crimes não infamantes, antes da·
partida da Fôrça . Expedicionária
Brasilei-ra, para os· campos de batalha, onde mostraram o valo:t do
soldado brasileiro. Eminente Presidente, os "pracinhas" par'i quem
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ora apelo, esperam confiantes no
espírito justiceiro do seu· chefe e
organizador, que saberá .fa~ar a
devida justiça . O presente apêlo,
feito sob os auspícios e bençãos da
figura sublime do representant.e
de Deus - Cardial Dom Jaime de
Barros Câmara, encontrará em
Vossa Excelência, grande solctado,
na acepção da palavra, justo em
suas atitudes, um grande defensor,
pois os "pracinha~" apesar de te·
rem errado, antes da refrega, sou·
beram elevar o nome do nosso .
adorado e glorioso Exército de Caxias, Osório, Sampaio, MaHet,
Andrade Neves e outras figuras
como a do integro Presidente do
Brasil.
Rio de Janeiro, 5 de abril de
1946. - 1.0 Ten. Padre Fra1tcisco
Freire de Moura Filho Cape·
lão Militar 1.0 R. I."
. O SR. PRESIDENTE· (jazendo soar
os tímpanos) - Advirto
nobre ora-

o

dor de que está findo o tempo de que
.dispunhà.
·
0 SR. MEDEIROS NETO -- Obrigado
a V. Ex.'\ Sr. Presidente, vou terminar.
Em comunhão com os sentimentos
. nobres, que sempre emolduraram as
tradiçõ.es do povo· brasileiro, saibamos, mais uma vez, elev~,Lr o pensamento no sentido da frat~rnidade ~o
letiva e · da compreensão social, com
.c unho patriótico, ·a fim de que todos
os "pracinhas'' sejam ani:,stiados porquanto êles, com o coraçiio e o sangue, melhor do que todos · nós, souberam elevar o nome do Brasil no .c onceito do mundo . (Muito b1em!)
O SR. CLAUDINO SILVA Sr.
Presidente, peço a palav:rá pela ordem.
1

1

1

O SR. PRESIDEN.TE Tem a
palavra o ilustre Representante.
· O SR.
ordem) -

CLAUDINO SILVA (pela
Sr. Presidente, Srs. Cons-tituintes. Pedi a palavra, para solidarizar--me com as decl:a.rações que
acabamos de ouvir, por s:er verdadei1

ramente justo o que nelas. s.e pletteia.
A bancada do Partido eomunista,
manifestando o seu ·apoio à indicacação apr.esentada, julga, entretanto,
que ela deveria ser ampliada, no sen...
tido de se amparar os ''pracinhas"
que, regressando dos campos de batalha da Europa, se acham, muitos dêles, desempregados e em verdadeira
situação de penúria.
Deveria o Govêrno procurar
os
meios de colocá-los, assim como proporcionar, · aos que houvessem
demonstrado capacidade de comando, o
ingresso .em cursos especializados, garantindo-lhes mais um passo no sentido de. se capacitarem nas fileiras
do Exército.
Seria também aconselhável o aproveitamento, nas repartições oficiais,
daqueles cuja capacidade a tanto os ·
recomendasse.
Está, pois, à · bancada do Partido
comunista de pleno acôrdo com o
cne pretende o Sr. Deputado .Medei. ros NetQ, votando. ·pelo requerimen ..
to de S. Ex." <Muito bem.!)
O SR. PRESIDENTE - Continua
a discussão do r.e querimento n. 0 16,
de 1946.

O SR. :SERNARDESFILHO- Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem
a
palavra o nobre Representante.
O SR. BERNARDES FILHO <Pela
Sr. Presidente. solicito a
V. Ex.a que me .e sclareça sôbre ·o seguinte: na última sessão, ·devia ser
votado o requerimento de preferência
do Sr. Deputado Barre.to Pinto, requerimento êsse cuja votação não se
pôde proceder, por falta de número.
Pergunto a V . Ex.a se não 'é essa a
·primeira matéria a · ser tratada . na
ordem do dia de hoje .
·p SR . P!RJE.Sil!DlEN':DE · ~ Declaro
ao nobl'le R e\P.l'leiS•enrtJarn.te, Sr. · Be'l'n•alldes F.ilho que o Sr. P•resilcl~~·nJ e efe rtivo da Meos.a .oomunliJoo.u est,ati.· o .re..
q U!eriment;o Pt"Jej Uidicatd'o :
ordem) -

O

SR.

B.AJRJRETO

Peço a pala:v.r.a pda

PINTO

oT~de'm.

O SR. · MES!JDENTE -·- Tem a
o nobr-e Represe'lltante·.

p~.lav.ra

O SR. . BARIRETO PIN'OO ·
(Pela ordem) - · Sr. Pré:;.t dente. sou

o autoo- d1o vequerimle:nt,o, e dieail'l.:te
da. decla.t1a!Ção de aoha.:r-se c mesmo
~ejudicrudJo,

I'lenovo a sua apresentaçã.o, porq.ue q'l.llalllJdiO fíaç·o uma c c>us;a,
nâlo é paJI'Ia r·ec'Uiall" .
PeÇo a V . .Ex.a que suume.t~ o novo
reqUei'Iiil!l•elllrtO à V'Oita.çã;o.

(Vem à Mesa. o segl!;nl.e requerimento. )

"Requeiro sej1a :renovada a

pre~

ferência p:wa, a disou.ssão e vo:tação do vequea-imen·to n.o 81 do
Sr. BemM'Ides Filho.
SaLa dJaJS Soosões, 8 de a.brH de
1946. - Edmundo Bar-rei'J Pin-

to".
O

SR.

BERNtARJDES FILHO -

(Pela ordem) - &r. Pre'Sidern,te, poderia V. Ex.a me tnftOlt"n'lJlii:' quais os

aa.•gUinJe(I)JÚ{)Is em que se ba~~u o Pres.idiente efl€itiv·o desta OaSJa, oara - julgar Pl'tejUJd:iJoado o requea.'1rl.le1lbo?

r·e-

ria s1do pel o faJto d·e não se t.er e.f~
tUJ3!dio a votação por f:SJ1ta de número?
1

Crleio que nfuo.
Nã10 vejo o motivo r~~·imental qu·e
poosa ter detwmtna.:lo s;emeiha:nte
e;tirfroJde .

O

SR.

PRElS]DIDNT.E

-

Informo

ao nome Rleproe·selnibante, Sr. Ber:naTdes Fit1ho, que a deJ.Lberação d·a !~:s:a,
julg,aii1ldJo p:riej-Uldfuwdo o vequellimento,
foi pe-x~eitaanen:te .t'leglme·nt3J .
Oomo, entretanto, o H1·. Repres:eu.ta:rutle Ba.m'lebo Píimlto aca.ba de renov·a:r

seu veque:rime!Ilfbo de pre:terência, vu~l.
. s~l:>ve o mes1no, ou7i!r a Assembléia.

Os Senhores que ap.l'•'Wam o re·
dte plierf•Z!renda p.a. ra o
req:uerimernrto 81, qwei,raan levalllrf:>arquer:Íimmbo

157ent1•etba.Anto, é que oabe constá-ta.!' a,
maJnilf•esbação dra Oasa e o está fa:DEmdo Cl{)lffi absoluta h0i1'1Cst1dade.
O SR. ALOíJSDO DE CARVALHO
- . (Pela ordem) SalV•> eng.a-nc,_
6r. :AI'\esiJd.en.te - porque o regimento
é nOVIo .e oOilllfesso nálo esta~: muito ao
par de seu te~ - uma v:ez constatada falta de número a Mesa terá
de - pn:IIC'6dm- à ahamada.
E' o arrt. 70 que di.S1PÕ~ sôb:e a matérlila.
a

O SR. PIRJESIDEN'rJ.! ~<>Gia está fMendv.·

E' o que

V101:Jaa,am a foav.or · dia reqwerim•ento
70 Srs. R~eselrlitla.r11tes, oontra 72.
':CotaJ 142. Não há número.

O SR. PIAUlJO
(Pela ordem)
nomimlal.
O SR.

S•AHAUTE
votaçã.o

R~queiro

PIRJESIIDIEN·r:E ..:.._ Os S·e-

nhiooes qoo ooncerdiean a votaç.ã,o nomiJnJal, queil'laan 1evamrt:Jar-se. (Pa~-:sa.)
F1oi conc•editdla.

0 SR. ALOÍSIO DE CARVALHO -·Salvo
novo engano meu, parece-me que
o processo' não é o da votação nom·i:nal, mas o da chamada para v·erificação de número.
/
O SR. P~ESIDENTE
O Sr.
Deputado Barr·e·t o Pinto ·f,ez um pedido no sentido de ser dada pref e·rência para discussão e votação do requerimento n. o 81, de 1946.
O r·esultado da votação acusou 70
Srs. Repres·e ntan.tes a favor e 72 ccmtra, num total die 142, não havçndo,
portanto, 1'Íúmero, p·elo que a M csú
iria proc·eder à chamada. O Sr. Paulo
Sa.rasate, elll.tretanto, acaba de solicitar
que à v.otação se proc-eda- pelo método
nominal, o que a Assembléia vem de
conceder.

sé. (Pausa.)

As.sim, em lugar da cha.m aqa, simples, será e-sta feita para a votação no-

O
SR.
BAIR{RETO PINTO
(Pela ordem) - Sr. Prestde.: ue, te-

minal.

nho a iirltpl"essão . dJe q·ue o requen •
mento f,oi a•plroVlald•o e, po·rtanto, a
pr.ef,eu-ênci'a oo!IlJC!t:!idildla.
O SR. BREE[fDEN~ E' im.
pr.essão de V . Ex. a. Ato Pre~siide.nte,

(Reassume a
Melo Viana ).

presid~ncia

o Sr .

O Sr. Lauro LOpes (2. 0 sec1·etário, servindo como 1.0 ) procede it chamada
para a votação nominal.
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seguintes Senhores Representantes:
Partido Social .Democrático

Acre:
Castelo Branco.
Hugo carneiro.
Amazonas:
Alva.ro Maia.
Va-lderil.ar Pedrosa.
Leopoldo Peres.
PeTeira da Silva.
Pará:
Magalhães Bara ta.
Alva.ro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bittenconrt.
Carlos Nogueira.
João Botelho.
Moura Carvalho.
Maranhão: ·
Clodomir Cardoso ..
Crepori Franco.
Vitorino Freire.
Odilon Soares.
Luís Carvalho.
José Neiva.
Piauf:
Renault · Leite.
Areia Leão.
Sigefredo Pach~:co .
Oeará:
Moreira da Rocha.
Osvaldo St~dart.
Rio Grande do ·l'ro:r.te:
Georgino Avelino.
Díoclécio Duarte.
José V areia.
Val!fredo Gurgel.

Mota Neto.
Parafb.a:
Jandui Ca.rneixo.

.Pemalll'buco:
N-ovais Filho.
Etelvino Lins.

Agam·emnon Magal.hã·e s.

Gercino de Pontes.

Oscar Ca·rneiro.
Osvaldo Lima.
Ulisses Lins.
Fel'reira Lima.
Pessoa Guerra.
Barbosa Lima.

Alagoas:
Teixeira de Vasconcelos.
Góis Monteiro ..
Silwstre Péricles.
Medeiros Neto.
Lauro Monteneg.ro.
J.osé M~l-o.
Sergipe:

G.raccho Cardoso.
Bahia:

Pinto Aleix-o.
. Vieira de M·e lo.
Fróis d'a . Mota.
Espírito Santo:
Atílio Viváqua.
Ari Viana.
Carlos Lindemberg.

Distrito Federal:
Jonas Correia.
José Romero.

Rio de Janei:ro:
Alf.redo Neves.
Ama.tal Peixoto.
Edliardo Duvivi:er.
CaTlos Pinto.
Paulo Fernandoes.
Getúli-o Mow-a.
Heitor Collet.
Bastos Tavares.
Acúrcio Tôrres.
'" Brfgidn Tinoco.
Miguel C-outo.

Minas Gerais:
Levindo Coelho.
Benedito Valadares.
Jusc·éliri.o Kubitschek.
Du<iue de Mesquita.·
Israel Pinhelfo.
João Henrique.
Cristiano Machado.
WeH1ngton Brandão.
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Augusto Viegas.
Gustavo Ca.panema.
Celso Machado. ·
Alf~edo

Sá.

São Paulo:

Gofredo Teles.
Noveli Júnior.
Antônio Felic1ano.
Cér.sar Costa.

Costa NetO.

Lopes Ferraz.
Ataliba. Nogueka.
. Sampaio Vidal.
Alves Palma.
Goiás:
Pedro Ludovico. ·
Dario Ca1·doso.
Galeno Pa-ranhoo.
Ma~to

GTosso:
Martiniano Araújo.

Paraná:
Flávio GuimaTães.
· Fernando Flores.
.Munhoz de Melo.
. LaUro Lopes.
Aramis Atafde.
Gomi Júnior.·

Santa Catarina :
Ner·eu Ramos.
Ivo d'Aqul-no.
Aderbal SUva. ·
Otacilio Costa.
Rog.é rio Vieira.
Rio Grande do Sul:
Ernestó Dornel~. ,
Ga.ston EngleTt.
Adroaldo Costa.
Brochado da RochS~.
Elói ·Rocha.
Da:niel F:axaco.
Ba·ti-sta Luzardo.
Ante.ro Leivas.
·Manuel Duarte.
Sousa Oosta.
Nico~u Ve.rguei-ro.
Mércio Teixeira.
Pedro V-ergara..
Herofilo. Azambuja.

Partido Trabalhista Bra.siletro

Amazonas:
Leopoldo Nev-es.
Bahia:

Luís Lago.
Distrito Fed·e ral:
Rui Alm.e ida.
Vargas Neto.
. G'Uil'gel do Amaral.
Segadas Via.na.
, Benfclo Fon·tenele .
Baeta Neves. ·
Minas Ge~ais =
Leri Santos.
Ezequiel Mendes.
São Paulo:
Guuaci Silveira.
Ber.t o Cond'é.

Paraná:
Melo Braga.
Rio Grande do Sul=

Mtur Fischer .
Partido Democrata Cristão

Pernambuco:

Arruda

C~mara.

Respondem - Sim -~os 109 seguintes Senhores Representantes:
União Democrática Nacional

Amazonas:
Severiano Nunes.
.Maranhão:
Alarico Pacheco.
Antenor Bogéia.
Piauí:
Esmaragdo ele Freitas.
Matias Olímpio.
José Cândido.
Antônio Correta..
Coelho Rodrigues.
Ceará:
Plínio Pompeu.
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Gentil Barreira.
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José de Borba.
Leão Sampaio ..
Edgar Arruda.
Rio Grande do Norte:

Ferreira de Sousa.
José Augusto.

Aluísio Alves.
Paraíba:
Adalberto Ribeiro.
V'ergniaud Wanderlei.
Argemiro de Figueiredo.
João úrsulo .
Plínio Lemos.
Ernani Sátiro.
Fernando Nóbrega.
Osmar Aquino.
Pernambuco;

Rio de Janeiro:
Prado Kelly.
Romão Júnior.
José Leomil.
Soares Filho.
Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
!4aga1hães Pinto.
Gabriel Passos.
Mílton Campos .
Lopes Cançado.
Llcurgo Leite.
São Paulo:
Mário Masagão.
Paulo Nogueira.
Plínio Barreto.
Toledo Piza.

Lima c a valcanti.
Alde Sampaio.
João Cleophas.
Gilberto Freyre.
Alagoas:

Goiás:
Domingos Velasco.
Jales Machado.

Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Rui Palmeira.

Vespasiano Martins.
João Vilasboas.
Dolor de Andrade.
Agrícola de Bart:"OS.

Sergipe·:
Válter Franco.

Bahia:
Aloisio de Carvalho.
Juraci Magalhães.
Otávio Mangabeira.
Manuel Novaes.
Luís Viana.
Dantas Júnior.
Rafael Cincurá.
Nestor Duarte.
Aliomar Baleeiro.
João Mendes.
Alberico Fraga.
Rui Santos.
Espírito Santo:

Luís Cláudio .
Distrito Federal:
Hamílton Nogueira.
Hermes Lima.
Euclides Figueiredo.
Juranclir Pires.

Mato Grosso:

Paraná:
Erasto Gaertner.
Santa Catarina:

Tomás Fontes.
Rio Grande do Sul:
Flores da Cunha.
Osório Tuiuti.
Partido Trabalhista Bmsileiro .

Distrito Federal:

Barreto Pinto.
Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:

Gregório .Bezerra.
Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho.
Bahia:
Carlos Marighela.
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Distrito Federal:
Carlos Prestes.
João Amazonas.
Maurício Grabois.
Batista Neto.
Rio de Janeiro:
Cla udino Silva.
Alcides Sabença.
São Paulo:
José Crisplm.
Osvaldo Pacheco.
. Jorgé Amado.
Caires de Brito.
Rio Grande do Sul:
Trifino Correia.
Partido Republicano

Maranhão:
Li no Machado . .
Sergipe:
Durval Cruz.
Amando Fontes. ·
Minas Gerais:
J aci Figueiredo .
Bernardes Filho.
Mário Brant.
Artur Bernardes.
Paraná:
Munhoz da Rocha.
Partido Popular Sindicalista

Pará:
Deodoro Mendonça.
· Ceará:
Olavo Oliveira.
Stênio Gomes.
João Adeodato.
Bahia:
Teódulo Albuquerque.
Partido Republicano. ·Progressista

Rio Grande do Norte:
Café Filho.
São Paulo:
Campos Vergal.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:
Raul Pila.
(Os Senhores Secretários lêem os nornes dos que votaram).

O SR. PRESIDENTE: - Votaram
contra o requerimento de preferência
132 Senadores Representantes e a favôr 109. Total 241.
Foi rejeitada.

Continúa a discussão única do Re""!
querimento n,0 16, de 1946.
O SR. PRESIDENTE: - Tem a palavra o Sr. Agricola de Barros.
O SR. AGRICOLA DE BARROS (lê o seguinte discurso:) Sr. Presidente, Srs. Representantes minha inscrição foi para falar sôbre o requeri~
menta n.0 16, que trata da vivificação
da lavoura. Realmente, nêstes últimos
tempos, vem ela sendo abandonada;
daí a crise dos gêneros de primeira
necessidade e a carestia que avassala o
pais.
Vou apresentar á Casa um meio que
considero capaz de fixar o lavrador à
terra, acabando com a carestia. Devo
porém, abrir, de início, dois parenteses.
O primeiro, porque vou falar, pela
primeira vêz, á Pátria imensa, respei~
tada e bela. Ao dirigir-me, portanto,
a<.. Brasil, devo, antes de tudo, fazer
·a minha apresentação: sou da U.D.N.;
sou um católico rebelde, porque aceito
o espiritismo; sou matogrossense de
duzentos anos e sou brasileiro de quatrocentos anos! E sou fanàticamente,
e apaixonadamente brasileiro, disposto,
portanto, a morrer se preciso fôr, pelo
Brasil, ·uno, respeitado, lndepente e
democrata! ... ·
O segundo parentese, é para prestar
uma ligeira homenagem· á Fôrça Ex~
pedicionária Brasileira e, especialmente, aos que lá ficaram, em defesa da
liberdade.
EU me transporto, em espírito, até
o Campo-santo de Pistóia, onde repousam 451 patrícios, que foram à Europa,
ajudar a vencer a tirania nazi-fascista. Foram mostrar a Hitler que o

'.,

.. .
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Nós pedimos, mais que ·isso, exigibrasileiro não é o sifilítico e indolente,
mos,
porque somos parte do povo e
como apregoavam pela rádio de Bero povo é o poder. Ao povo, para o povo
lim os orgulhosos h1tler1Stas.
e pelo povol E maldito seja pela PáForam mostrar á Europa que o soltria, aquele que de outra forma prodado brasileiro é capaz de, em igualdaceder!. ..
de de condições, número e armas,
vencer qualquer soldado do mundo!
- Sr. Presidente e Srs. RepresenForam mostrar que sabem lutar, com
tantes; voltando à matéria para a
fuzil, ·punhal ou gran~da; em c~po
qual me inscrevi, inlciare1 mostrando
_de ·batalha, em guerrilha ou em barrique os Estados Unidos, a Inglaterra,
cada e que somos o . primeiro soldado
a Rússia, são potências respeitadas.
do mundo!
porque possuem poderosos exércitos e
.A:queles que lá tombaram, deixaram tesouros abarrotados de ouro.
na Itália somente o corpo mortal,
A Argentina não ppssue exército
porque a alma, partícula de Deus, ja- · poderoso, mas possui muito gado e
mais morrerá, é eterna, é imortal!
muto trigo e por isso é capaz de en~
Do herói a.ue desencarna. em defrentar, como . enfreqtou todas as profesa da pátria ou em uma guerra jusvocações, nestes dois último.s anos.
ta. ao tombar o corpo, surge aureolaO mun.do de hoje padece fome e a
da a alma, para a glória dos altares
fome faz qualquer poderoso
curda Pátria agradecida!
var-se reverente diante do pão e da
Lá ficaram . os corpos
ma teri ais,
carne!
mas as almas aqui estão, junto de
A Argentina possue comida para seus
nós e por minha voz dizendo a êste
filhos e para todos os povos que lhe
Parlamento: Nós tombamos no cambaterem à porta e levarem ouro!
po da honra pela grandeza da Pátria,
Ela tem carne e trigo, e por isso é
éramos um só côrpo, uma só· vontade,
indiferente, é livre, é altiva, tem di\lPl. SÓ desejo ~ éramos solda:dDS dO
nheiro e pode impor-se diante de toBrasil! Ali não distinguíamos cor ou
dos os paízes do mundo!
condição social: pretos, brancos, m·esNós também, no Brasil, podemos fatiços, filhos legítimos e ilegítimos, to- -zer o mesmo. Podemos, queremos e
dos nós estavamos possuídos dó mesmo
vamos fazer! o Brasil só não fará o
amor pátrio,·. pensando
·em no.Is sa Pá•
•
não quizer.
que
tria,· em nossos pais, em nossos
IrI
O Sr. General Eurico Dutra, DD
mãos, em nossas esposas e e;m nosPresidente
da República, conhecido
sas noivas, em tudo que aqu~ deixaum
dos
brasileiros mais honescomo
mos nêste belo € imenso Brasil.
tos do :BrasiÍ, está indicado, portan-.
E lutamo~~ com bravura, ômbro a· to, para restaurar em nossa Pátria, a
ômbro, derramamos um sangue quen- honestidade que há tanto tempo fute, vermelho como plasma, que tingia giu das rodas governamentais.
as nossas fa-rdas e se misturava no solo,
Tenho certeza que S. Ex.a reorgase:rn diferença alguma, sem. saber qual nizará não só as finanças do Brasil,
era o do preto· e qual era o do branco.
como também a democracia, e, para
Porque pois essa distinção revoltante isso, basta saber escolher os seus auque faz a sociedade? Somo::; todos xiliares, honestos, patriotas e demoiguais, somos irmãos, filhos do mesmo cratas e manter uma vigilância rigoDeus e por isso exigimos que esta rosa, muitíssimo rigorosa, contra os
Constituinte, por justiça, faç:,:t iguais queremistas que ocupam ainda altodos os brasileiros, sem distinção de guns cargos e algUmas interventorias
preto, branco, mulato, filho legitimo e que estão já montando a máquina
ou ilegitimo!
para no momento oportuno, cair sô·
bre o Brasil, com a violência e rapiQueremos
ver
todas
as
cmt·es
no
.
.
•
• I dez do . jaguar sôbre ,o cordeiro!
Exército, na Marmha, na AvH,tçao, na
diplomacia, nos conventos de padres e
O Sr. Lino Machado V. Ex.~
de freiras, em tôda parte e em todos dá licença> para um aparte? É imporos lugares.
tante assinalar essa declaração de V.
A

1
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Ex.a. Q General nutra mantém uma
viva vigilância contra o "queremismo".
o · SR. AGRícpLA DE BARRos _ Peço
liéença a v. Ex.a. para prosseguir,
porque o meu tempo é muito escasso.
O Sr. Lino Machado - Queria apenas assinalar isso. Já está dado o
meu aparte.
o SR. AGRÍCOLA DE BARROs _ Entre .
êsses "queremistas', está, por exemplo,
0 sr. Júlio Müller.. E continuo, se..
nhor Presidente: (lê)

Um dos preparativos é a teimosia
da conservação· do retrato de Getúlio
em tôdas as repartições e casas com~erciais. Quem conheec a psicologia
das multidões sabe muito bem dar o
valor que merecem essas pequenas coi·
sas tidas como inofensivas. Urge pois
a polícia arrancar logo tôdos . êsses
retratos e fiscalizar o queremismo,
sôbre tôdas as formas ·e aspectos. o
perigo existe e êle aí está, agindo, na
sombra, longe e perto do Govêrno,
com tôda a sutileza do nazi·fascis~
mo ! · · ·
Sr. Presidente e Srs. Representan·
tes.
Vou tratar de Mato Grosso, que conbeço melhor e, tratando ·dêste Esta·
do, tratarei também do Brasil, porque os problemas são os mesmos.

Govêrnos não ligaram a Mato Grosso,
e depois de 1930 para cá., só nos deu
politlcalhos e exploradores, negocistas
desonestos e sem patriotismo. Nestes
oitõ anos últimos, deu-nos Govêrno
que só culdou do seu bem próprto,
que procurou enriquecer a si e aos :;eus
e a desgraçar o nosso infeliz Estado.
Até o seu território foi esfacelado,
dividido em teritrórios, sõb pretexto
de defesa nacional, quando. sabemos
que tod:os os países do ~undo possuem
fronteiras com outros países e nenhum
dêles teve, ainda, essa idéia de fazer
territórios para. facilitar a defesa!
E onde fizeram os territórios em
Mato ·GrossÇ>? Justamente na região
bastante h~bitada- . arrancando do meu
Estado as cidades de Pôrto Murtlnho,
Bela Vista, Ponta Porá e Miranda, no
Sul; Guaporé, Mirim e outros, no
Norte, deixando zonas que deviam ser
cuidadas, como. se fazia no Império,
criando guarriições militares ao longo
das fronteiras, como Pt1nc1pe ed
; Beira, Cassalvasco e outros ...
Não satisfeito com essa mutilação
de Mato Grosso, ainda inventaram o
tal do Brasil Central, que lá · está,
gastando muito dinheiro, fazendo úm.
estado dentro de outro e descobrindo
novo -Brasil e novo mundo, onde o
grande general Rondon já andou, 'des- .
bravou e integrou ao seio da Pátria e .
gastando muito menos! ...
Getúlio Vargas, como todo ditadot,
era igual ao garoto que monta uma.
bicicleta: não pode parar porque cai
e por isso Getúlio inventava coúsas
para ter sempre 0 espírito público
confusão.
·

Mato Grosso, êssê Estado imenso,
de terras fertilíssimas para a lavoura.,
~de campos maravilhosos, com pastagens inegualávels, rios caudalosos, florestas colossais, terras onde os cereais
produZem na proporção de um por .
mil; · onde a uva é colhida duas vêzes .
ao a1:1o; onde a laranja reverdece. no
pé, para, novam~nte. no ano segu~nte, tornar-se am~rela e mais saborosa do que no· ano anterior; onde o
arroz é colhido, para dias depois, crescre novo arrozal, muita vez mais car~
regado q'-le o primeiro, e dando colheitá · multo mais rica!. ...
E• uma terra desta natureza, que
devia estar se afogando em ouro, está
pobre, com filhos pobres, famintos,
nus e morrendo de fome! E por que?
Porque no Brasil de antes de 1930 cs

em

E por isso trocava o nome das cldades ·e . vilas, diVidia os Estados, .ta.- ·
zendo territórios, inventava BrasU
Central, batisava
os dias do ano
para comemorações várias: dias da
mocidade, dia da velhice, faltando
criar o dia da honestidade, dia do
malabarismo, dia da inflação, . dia ·do
espancamento e do suicidio, na Polícia Política do Distrito Federal, ebc.
Meu Estado foi muito infellz nestes
quinze anos, principalmente nestes
oito últimos, onde vemos indivíduos
que eram pobres . e hoje são ricos e
poderosos e ~1 vivem, pavo1_1eando

16.pelas avenidas, gastando dinheiro desonestamente arrancado dos çofres públicos, enquanto no Estado, como 'faminto, está o povo na mais completa
miséria.
O Govêrno de Mato Grosso, como os
de quase todos os outros Estados,. só
cuidou de obras suntuosas: fazer palácios para sua residência particular
e outras repartições, cinema, hotel e
uma grande avenida "Getúlio Vargas" e entronisar os retratos dos três
grandes : "Getúlio, Filinto Müller e
Júlio Müller", em tôdas as paredes. ·
Em Cuiabá, até nas casas de jôgo e
nas casas suspeitas, eram obrigados a
entronisar os três, aos quais, o povo
em sua ironia, chamava: mundo, diabo
e carne.
Sr. Presidente. Srs. Representantes: por esta lista de preços vemos
logo que não é possível o pobre viver
mais em Mato Grosso .
Atentem bem os Srs. Constituintes
para os preços dos gêneros no seguinte quadro:
Artigos

1 Saca de café . .
1 Saca de sal _ ......

1 Caixa de querosene ..
1 Caixa de sabão : ... .

Quilo de manteiga . .
Quilo de carne verde
Quilo de carne sêca . .
Alq. de farinha de
mandioca . . ... .... .
1 Alq. de arroz limpo ..
1 Alq. de feijão . . ....
1 Carga de banana da
t erra ·. . _ ........ .
i Dúzia de ovos . . ... .
1 Quilo 'de toucinho . . .
1 Carga de bananinha .
· 1 Quilo de açúcar .... .
1 Litro de leite . . .... .
1 Rapadura . . . ..... .
1 Quilo de cebola . . .. .
1 M~ch~do . . ... .. . .
1 Foice . . . . . . . . ·, . . . .
1 Metro de morim . . ..
1 Metro de caqui . . ...
. 1 Par de chinela . . ·..
1 Par de sapato
.... .
1 Quilo de trigo . . ... .
1
1
·1
1

1936

1946

Cr$

Cr$

80,00 350,00
12,00
70,00
30,00 260,00
37,00 · 170,00
5,00
28,00
O,BO
6,00
1,20
8,00
14,00
20,00
18,00
10,00
1,40

l,ao

6,00

l,oo
l ,oo

0,30
1,50
lB,oo

9,oo

1,50

130,00
120.00
100,00

40,00
10,00
10,00
40,00

io,oo

4,00
2 ,00
. 35,00
49,00
35,00
6,00
12,00

a.oo
4,oo 2o.oo
22,oo 1oo,o
0
I,oo
lo,oo

Não se morre de fome, dirão os negro-cambistas e as almas insensíveis.
Não se morre de fome, parece a êles,
porque a fome não mata cumo a gripe.
o tifo, a disenteria, a pneumonia, ·com
sintômas conhecidos e conso;9.tado~ por
todos.
A fome é como o qtlinta-colunismo,
mata lenta e ~.raiçoeiramente, auxi. liando todos os males e agra.vando
todos os sintômas . · Nós observamos,
diàriamente, na clínica, como todos os
males agem em wn organibtno debilitado, enfraquecido. . . A pneumonia,.
o tifo, em um organismo sadio, bem
nutrido, evolue com muiLo r..1als probabilidade de cura.
O médico, nesses casos, .:iominará o
mal com menos tempo e menos remédio .
E uma simples gripe, uma simples
infecção, poderá, em i.l.m organismo
depauperado, transformar-se em violenta gripe.:..pneumônica e a infecção
em septicemia. e matar o doente em
poucos dias ! .·. . . Crianças anêmicas e
raquíticas, moças enfraqu.ecidas, senhoras e homens com visível:-; sintômas
de depauperamento, vemos palas rua$
da cidade.
Centenas de patrícios, de rostos encovados, olheiras profundas, olhar vago, pássos vacilantes, metidos em roupas desbotadas e calçadOs rotos..
São os nossos pobres patrícios que
sofrem privações, que comem mal, vestem roupas usadas e vivem em . habitáções coletivas superlotadas, na mais
completa promiscuidade! ...
Percorri, ultimamente, vários município e distritos de Mato Grosso, em
propaganda da candidatura do Major
Brigadeiro Eduardo Gomes e observe!
cousas que devem ser rela-tadas, nesta
Constituinte, para que, na confecção
da nossa Carta, possa incluir nela dispositivos que consigam corrigir ou des.:. ·
truir abusos como os que observei no
meio dessa gente simples e desprotegida, do extremo oeste de nossa pátria.
Viistei o garimpo Gatinho, quast
nas nascentes do rio Cuiabá, . onde.
mais de cinco mil garimpeiros ali ·trabalham, na cata do diamante.
O paludismo e a verminose fazem
ali praça. · O delegado de polícia, de
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sociedade com os chefes políticos lo- litiqueir~. Dois terços dos lavracais, exploram o garimpeiro, prenden·· dores trabalham em te·rras arren'<iado-o por questões e pretextos os mais das a um terço ou metad-e. j!:stes
fúteis e obrigando-o a pagar, pela li- são semi-escravos, devem ao Senhor
berdade, de cem até cinco mil cruzei- das terras, passam miséria, são tímiros.
dos, não têm opinião própria e são
Funcionam em "Gatinho" cinco ca- eleitores que seguem a rigor o voto
barés, cada qual paga, ao delegado, secreto, porque recebem a cédula, bem
para consentir o seu funcionamento,
dobradinha, das mãos do "Coronel"
mil cruzeiros por mês e se assim não o e com todo o cuidado, colocam-na no
fizer, a ·própria polícia provocará ba- envelope e na urna, o tal papelucho
rulho nos referidos cabarés e a joga- do "secreto", sem ao menos ler o
tina, louca e desenfreada, será per- nome do seu candidato .
turbada.
· P ara que ? . . . o voto é secreto 1 ? .. ~
A lavoura é feita por alguns agricul- São &tes os votos das máquinas de
tores, lavrando terras dos grandes prq- votar da dita-dura ! ...
prietários; aos quais entregam, cqmo
4
' Rosário
Oeste" é mais ou menoo
arrendamento, um têrçq ou metade da igual a "Diamantina".
produção, sendo ainda obrigados a
Em "Acorisal", "Engenho", "Guia",
vender, ao dono dos terrenos, por pre- já o i:uímero de lavradores proprieços mínimos, o restante da colheita. tárois, ·aumenta regularmente.
o dono das terras mantêm ainda arExiste maior facilidade de trammazens, onde os lavradores são obriporte
para suas mercadorias.
gados a comprar, por preços astronôEstão há 73, 72 e 36 quilômetros,
micos.
respectivamente, da Capital. PosNão- existe sobra orçamentária.
suem estra·da carreteira e de automóO lavrador fica sempre deevndo ·ao
senhor das terras.
veis ·e o rio Cufabá, para e.scoame·nto
E' um· escravo, deevndo sempre, e
doo seus produtos. A condução mais
quando morre, a divida e dividida en- barata é pelo rio, que· fazem em bartre os filhos, filhas e viuvas ...
c·os, batelões e canôas.
Segui mais para oeste, muitos quiloOs lavradores destas vilas, 40% lametros .e penetrei no Garimpo de . v.ram terras próprias . Possuem ca..
"Areiás~·;. A polícia, como em " Gatisas, terras, os :filhos freqüentam esconho", lá já se encontrava, com ordem las, lêem jornais, ouv-em rádio e todos
reservada, para perturbar o comício os maiores são eleitores conscientes,
·
político.
conhecem os seus direitos e .as suas
Três mil garimpeiros exploram as obrigações e não .se acovardam diante
terras na cata do diamante.
da polida arbitrária. São pacatos,
Quase todos estão. atacados de pa- trabalhadores, atenCiosos, mas altivos
ludismo e .sofr~tri a.s mesmas · exploe valentes e reagem com bravura semrações e violências da polícia, como pre que haja necessi-da:de.
os seus irmãos de "Ga~inho".
o Sr. Dolor de Andrcroe - Qual o
A lavoura é feita pela mesma forma.
amparo que tem .s~do dado aos traEm Di:à mantina, uma parte dos
balhadores nesta região ?
habitantes trabalha na extração da
0 SR. AGRÍCOLA DE BARROS - Mais
borracha, outra em garimpo de diade 50% dos lavradores , do intemante e a tevc~ira , em comércio e
r
ior trabalham em terras arrenda:das.
lavoura.
Estão sempre na miséria, cheios de
Alguns lavradores lavram terras
dfvida,
de doenças e de fome...
próprias, êstes mantêm um nível de
Sã o semi--escravos, desenham o novid& melhor,· possuem casa, têm os
filhos em colégio, lêm jorna.is, vão à me e c"onstituem · o êleitorado do goCapital e têm, em política, opinião vêrno.
própria, não vendem os seus votos
Os seus votos são comprados por
e nem se acovardam diante das ameaum terno de roupa e um ferro de laças das autoridades arbitrárias e po- voura. O dinhejro par a compra de
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eleitor sai dos cofres públicos para.
consertar pont-Bs e estradas e em caminho segue nova direção, indo metade para o bolso do chefe distrital
e outra metade para os seus eleitores.
O que se passa nestes municípios é
a imagem fiel dos demais pontos do
Estado e do Brasil.
Pelo que descrevi vimos que nos
primeiros garimpos, onde a porcen·
tagem de terra própria do lavrador. é
nula, o preço da vida é muito elevado.
Nestes distritos últimos, onde 40%
de lavradores trabalham em terras
próprias e com mais facilidade de
transporte para suas mercadorias,
visto possuírem a navegação fluvial,
que constitui o mais, barato meio de
transporte e a.s estradas de automóvel e carreteira, o nível de vida é
bem melhor. Temos notado que lavradores terceiros ou meieiros, cheios de
família, doenca, dívida e miséria, completamenet vencidos, física e moralmente, transformam-se por completo, quando conseguem trabalhar em
terras próprias.
Notamos vários filhos de lavradores escravizados que foram sorteados
para o serviço do Exército e que na
caserna aprenderam a ler, chegaram
a cabos e sargentos, fizeram alguma · economia e compraram terras aos
seus pais . e irmãos. ~stes passaram
a lavrar terras próprias, estão emancipados, são homens bem nutri.dos, de
regular nível de vida, conscientes e
úteis a si, aos seus e à Pátria.
Agora Srs. Representantes, qual o
remédio para acabar com a <~arestia
e a fome? ... Terra, estrada e assistência. Inicie o govêrno o seu trabalho de reforma: vendendo :.1 prestações ou dando, ou arrendando tôdas
as terras que circundam as c~idades,
vilas e povoados e os gêneros surgirão em grande quantidade.
Construa estradas, .facilitando o
transporte, cuide de 'sua saú1de e o
homem .do interior, com terras1, saúde
e estradas, abarrotará o Brasil de gêneros alimentícios e de carne e ficaremos mais independentes que a Ar1

gentina, porque o brasileiro é forte,
resistente e trabalhador e as nossas
terras produzem tudo e do melhor.
Era o que tinha a dizer (Muito
bem. Palm,as. ·)

O SR. NOVEL! JúNIOR - Sr. Presidente, Srs. Constituintes. De inicio
desejo trazer meu profundo agradecimento ao eminente amigo General Flores da Cunha, pelo gesto de cavalheirismo que teve para comigo, cedendo.;.
me a vez de falar à Assembléia. Possibilitou-me, assim, S. Ex..a oportunidade de tecer comentários em tôrno do
requerimento 16, na parte referente
às populações rurais.
Dois assuntos, os mais importantes,
procurarei tratar ràpidamente, como
convém, para não cansar a atenção
dos ilustres colegas - o pauperismo
dos municípios e o êxodo das populações rurais. ·
O Sr. Campos V ergaZ - Quanto a
a êsses dois brilhantes assuntos, V. Exa
pode desenvolvê-los à vontade, porque não consEtrá a assistência pois re ..
conhecemos serem de grande valia no
momento.
O SR. N OVELI · JúNIOR Obrigado a V. Exa. - Outras e mais ·auto~
rizadas vozes deveriam ser ouvidas ao
tratar-se de tão magno assunto, como
êste que me traz à tribuna parlamentar, tal a complexidade e tão grande se me afigura o· problema dos municípios.
Se me abalancei a expô-lo perantê
a egrégia Assembléia Constituinte, eu
o fiz tão somente em obediência aos
compromissos assumidos durante a
campanha eleitoral e, mais ainda, por
ser decididamente um homem do interior, a êle dedicando todo o meu interêsse e por êle me batendo em todos
os setores.
O Sr. Erigido Tinôco - V. Exa. é
um espírito brilhante e vai discorrer
muito bem sôbre a matéria. .
0 SR. NOVELI JÚNIOR - Agrade- .
cido a V. Exa.- Expondo tais problemas, - e êles se resumem em dols
grandes capítulos: · miséria e êxodo do
interior - ver-me-ei na contingência
de descer à análise mais profunda,
tentando trazer à superfície as razõea

._ 167 -

de s·er de tão graves anomalias que, de
modo acentuado, vêm atingindo as cé~
lulas matrizes da nacionalidade. .
Não pretendo fazer obra de critica
demolidora, · nem fixar-~e neste ou
.naquele período de · govêrno, pois o
mal é muito antigo e por sôbre êle
.passaram vária3 gerações politicas sem
conseguir solução satisfatória.
Tal declaração pr-eliminar eu a faço,
no propósito de evitar ser classificado
entre os imitadores da mulher de Lotcomo bem salientou um dos nossos
ilustres colegas - que, de costas voltadas para a realidade presente, mergulham no passado, sem se aperceber
que o mundo caminha, as renovações
se sucedem e os pósteros pedirão contas dos nossos átos.
Venho de uma das mais )velhas regiões de São Paulo. A só enumeração
de suas cidades basta para comprovê.lo: Itú, Porto Feliz, Capivari, Indaiatuba, Itapetininga e Sorocaba. São
marcos centenários na história. de São
Paulo. De lá partiram as grandes monções, seguindo os bandeirantes que
gizavam o mapa do Brasil. Erigida foi
minha terra natal em Méca do ·repubUcanlsmo, mercê da gloriosa Convenção de 1837. Todos os hinos de louvor
já foram entoados para glqria dessas
velhas terras. Suas populações disso se
orgulham e cultúam com devotamento os brazões que, em tempos idos, ain.
da se viam plantados no alto dos solares das Câmaras Municipais.
Elas, porém, a· exemplo de outras
muitas' municipalidades - e .acredito
sejam a grande maioria - não podem
permanecer imutáveis, no tempo e no
espaço, a ouvir as lôas declamatórias
dos homens públicos, principalmente
às vésperas das eleições, quando se
exgota um rosário de adjetivações e
de promessas.
PrecísavaÍn viver. Mais que isso: necessitam do milagre da ressurreição.
E clamam, e pedem, e suplicam, aos
poderem superiores lhes seja dado um
pouco de água potável, mais leitos para
os seus doentes, mais escolas para seus
filhos, mais estradas para escoamento
da produção. Numa palavra:o direito de viver.
Falar dêstes municípios do interior
é atingir o próprio Brasil em tôda sua

essência, nas suas múltiplas facetas; é
tratar do Brasil esquecido, sofredor e
silencioso, conservador e cristão, ig~
norado e mal interpretado.
·
O Sr . Lino Machado - Isso em
em São Paulo. Imagine V. Exa.. o que
não ha, pelo norte afóra r
0 SR. NOVELI JÚNIOR - De acôrdo
com V. Ex.a..
Mas é êsse Brasil que desejamos fortalecer e salvar do depauperamento
que o vem corroendo desde a aboli~
ção da escravatura. Certos vícios de
nossa formação municipal são mais
antigos que a República, mas o período republicano tem .:iido, paradoxal~
m~nte, infen.So a·o munic1pio.
Digo paradoxalmente porque a Re~
pública trazia entre outros ideais de
·sua legenda o f~deralismo que é, em
última análise, a organização autônoma das diversas regiões do Pais
e de suas células matrizes, os municípios. ·
Entretanto, · na prática, o que se
viu foi para os municípi(>S a liberdade_
teórica na miséria real, de onde resultou o empobrecimento alarmante
de nossas comunas do interior.
Valorizar, pois, os municípios,
acudindo aos seus apelos, deve cons~.
tituir a preocupação primordial dôs .
homens públicos que têm sôbre seus ·
hombros a tarefa honrosa de repre~
sentar o povo na atual Constituinte, ·
para organizar a Nação.
Senhores Constituintes. Nossa formação social .e política é afligida,
desde o inicio, por numerosas tendências contrárias, senão negativas.
Na fase colonial, a política econômica se caracterizava pelo estilo explorador e sugador de matérias primas, canalizadas, através de uma rede
primária
de transportes, ligando
apressadamente as cidades principais
aos velhos portos do litoral, sem a
menor preooupação .com o mercado
interno.
1tsse complexo de origem ainda
persiste, em grande parte, apezar do
surto industrial iniciado depois da
P..epública, notadamente · depois
da
primeira grande guerra mundial e
particularmente em S. Paulo.
Não hé. negar que a nossa engrenagem fL~al, pedagógica, assistencial,

.

1&8~ilitar e as outras manifestações da
atividade organizadora do Estado permanecem, com raras e honrosas exC€çóes, orientadas para o engrandecimento e brilho das capitais, em detrimento e progresso do interior.

<Muito bem) .

Seria necessário, a exemplo do magnífico Alberto Tôrres, inventariarmos
novamente as errôneas e alarmantes
diretivas de nossa forma.ção social,
melhor diria de nossa deformação social.

Talvez encontrássemos solução· para
os dois magnos problemas do município por mim anteriormente referido: s a miséria e o exôdo das populações interiores, e de cujas causas
passarei a falar resumidamente para
não fatiga·r a atenção dos .Senhores
Constituintes .
Proclama-se amiudadamente, repetida mente, o primado do município
como . célula da nacionalidade. Floi
êle consagrado em nossas ConstitUições e é, sem dúvida, o grande e
atraente tema de escolha dos nossos
. maiores e melhores cultores do direito.
A verdade, porém, a constrangedo- .
ra verdade, é que na tríplice ordem
de captação dos impostos as l'l.Ossas
comunas têm vivido sempre numa in-·
ferioridade gritante, revoltante, relativamente à proteção desfrutada pelos serviços estaduais e â!derais.
1

•

(Muzto bem) .

I

Pode-se mesmo afirmar que a quase totalidade das possibilidaqes fiscais do interior escoa-se para· os cofres do Estado e da F·ederação,; ficando apenas, em regra geral, 8 % para
os municípios. Que _gênio admfnistrativo poderá fazer algo com ês~:es exí. guos 8%? Da m1nha velha região de
São Paulo desejo citar, entre outros,
um exemplo elucidativo, e que se
repete com maiores ou menores inflexões em todos os municfpiiJs da .
vizinhança e certamente de todo .o
Estado. O município de Salto, distante 100 quilômetros da . Capital, pequeno núcl-eo industrial, apresentou
no ano findo um total de arrecadação estadual e fede,ral de m ais ou menos oito milhões de cruzeiros, em face ·
I

1

de uma arrecadação municipaí de
apenas trezentos e sessenta mil cruzeiros. . . E' com esta minguada e
irrisória quantia que o heróico prefeito te1·á que fazer face às desp<esas
inúmeras, num município recorta.cto
d-e estradas, com muitas pont-es e
pontilhões, com uma população proletária a pedir auxílios. com uma
infinidade de grandes problemas e
uma pequena e miserável receita
anual.
A célula do
organismo nacional,
tão festejada nos tratados do nosso
direito público e tão solicitada nas
horas dúbias dos pleitos eleitorais,
é, na prática, roída até o cérne pela
concorrência dos poderes fiscais superiores.
o Sr. Paulo sarasate - Na brilhante conferência que o Sr. Rafael
Xavier pronunciou há pouco tempo.
sôbre a questão dos Municípios, fi~
cou demonstrado que excluindo os Municípios das capitais, os demais do
Brasil, r.eunidos, rendem menos do
que o Distrito Federal. l!:s.se quadro,
para mim, é elucidativo demais. 1
0

SR.

NOVELI JúNIOR -

V. Ex.a

tem tôda razão. Conheço a magnífica exposição · do Sr. Rafael Xavier, da qual, aliás, tirei a citação da estatística de 1944, que dá um~
arrecadação total de apenas 8% para
os Municípios.
·
Mas não somente o fi~o conserva
o caráter e a feição anti-ruralista
entre nós. O próprio ensino, vestido
das galas das· capitais, não tem, em
grande parte, produzido os frutos desejados, mercê de sua inadaptação ao
mei-o ambiente e ao homem do interior.
Necessítamos de escolas de tipo
regional, adequadas às necessidades
e características de cada zona a servir. Escolas de preparação mneralógica ·nas terras de mineração, de
·finalidades ictiológicas nas margens
dos grandes rios, de objetivos a grários, ou pecuários, conforme destina. das a campos de cultivo ou pastoreio.
de propósitos profissionais, adequados, sempre e sempre, à natureza das
atividades mais destacadas em cada
região.

-

lSQ-

Persiste em nossa organização esrendas, atendê-los como brasileiros
dignos de melhor sorte.
t:olar o vêzo lamentável da escola
única, alfabetizadora, formadora de
Há necess1dade urgente de hospicultura. literária, ao invés de enve- . tais regionais, modestos mas vastos,
redar por um dinâmico programa de
servindo às populações doente& e Lrisescolas profissionais.
tas, e, ao mesmo tempo, servindo de
O l'esulta;do desastroso é que elas,. fontes de pesquisa e estudo das endecomo existem, desarraiga;m os menimias características de cada zona d~
nos do seu meio, cortando cerce a
País.
empírica a;druptação que sua família
Há necessidaJCie urgente de dar a
ia conseguindo às condições mesoló ..
essas
c~dades· do interior uma rêde de
gicas, aumentando ·a legião dos de ..
água
e
esgotos, a fim de evitar, pela
sajustados e a população flutuante
.contaminação
dos poços, seja a po~
que desã,gua na burocracia ou nas
:pulaçã.
o
um
~plêncUdo
caldo de culatividades mais ou menos para-sitárias
tura
para
a
propagação
do t1fo, do·
doo grandes centros, concorrendo,
;paratifo,
das
disenterias
e
de todos
a-ssim, .para o êxodo das populações do
o,s
outros
males
que
afligem
essa
pobre
interior.
gente tã.o decantada na sua legenda de
Nã-o raro êsse divórcio com o ambravura, mas aba·n donada quase dos
biente do interior parte dos próprios
poderes públicos
munidpais, acorprofessôres, em virtude da falta das rentados à miséria dos orçamentos . .
e~colas normais rurais.
Há necessidade urgente de centros
de
·puericultura, ·onde se prepare o
Quem quer que conheça um pouco
Brasil
de amanhã; colônias de férias,
,a lei psicológica da formação dos hácentros
de saúde, tra·balhos intensos
bitos pessoais não ignora o fatal
de saneamento rural.
"bovarysmo", tão bem lemlbrado e
Há necessida,de urgente de vias de
batisado por Oliveira Viana, que há
transporte,
artérias vitais patra a cirde atacar estudantes acostumados na
culação
das
riquezas. No municVpio
:flase preparatória, a certos confortos
de
Ca.pi'Val'í,
em S. Paulo, um dos
e tentações do asfalto, quando hagrandes
centros
produtores de açucar,
jam de exercer o seu magistério no
há para trezentos quilômetros de esinterior.
tradas municiJpais a verba inciffvel de
Vão considerar-se exilados e conquarenta e um mil cruzeiros . ..
tagiar com seu desinterês·s.e, senão
O interior paulista vê-se às véspehostilidade ao meio, os corpos disras de uma das maiores colheitas de
centes cujos olhos lhes cumpria, pre- C·E)reais de que já houve notí:cia. Surcisamente, abrir para as possi!bilidagiu o c~mor dos prefeitos ante o
des, varntagens, recursos, beleza:s e repéssimo estado das estra-das municiformas necessárias da vida sertaneja.
pais. O poder público esta;ctual correu
em socorro, distribuindo verbas esNo que respeita . aos serviços · de
cassas, procurando sanar de algum:
assistência não é menos alan·mante a
modo essas deficiências inevitáveis.
· sitnação das comünas do interior. SalTransforma-se,
assim, o prefeito em
vo honrosas exceções, e estas, quase
ipobre
pedinte
a
perambular pelos pesempre vivendo da caridarde partilâJcios,
estendendo
súplice a mão, su<mlar, periclitando entre um dejicít
portando
tudo
e
todos,
porque a o~i
permanente e um donativo fortuito,
nião
pública
de
sua
terra
tem olhos
o interior vive na perene a.ngústia de
apenas para ver as melhoria·s, sem se
falta de leitos para os seus doentes .
Não raro deparámos, em nossa vida aperee!ber da tragédia dos orçamen·
tos miseráveis.
de médico da roça, infelizes coestaduanos que caminhavam algumas léSrs. · Constitninte·s. Quanto à insg'uas em busea de um teto onde putrução militar penso que devemos esdesse morrer como cristãos, já que os tudar 1~1dos cl2h se rs.zer ::;.e m arra.npoderes_ públicos municipais não ticar a mocidade de seu ambiente nanham podido, pelas suas defi-cientes tivo. ( Muito bem) .
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o

Sr. Lino Machado -

lt,

real~

mente, ês.se um dos fatQres do êxodo
a que V. :Ex. a se vem referindo.
o Sr. Miguel Couto Filho - Miguel Conto teve opo·rtunidade d:é apresentar emenda procurando fixar o
que chamava de serviço mHitar nos
municípios.
o Sr. Dioclécio Duarte - Em 19~8,
discutimos, na Câmar.a da velha República, o mesmo problema.

o

SR. . NOVEL! JúNIOR -

o

êXOdO

Estado. A argum-e ntação do órador
é magnifíca e produzirá na práJtica.
resultados admiráveis, se fôr concretizada a idéia.
0 Srt . NOVELI JÚNIOR - Mas também os habitua aos estilos de vida
da.s capitais, mostrando a experiência que a maioria dos moços não mais
regressa ao contato do campo e vai
engrossar a legião dos .arraizadoo ao
asfa.Ito.
São elementos perdidos ·para a lavoura, . já tão desfalcada de braços ·
pelo surto avassala-dor d-e nosso pa.rque industrial, de tudo resultando a
desastrosa- queda na produção brasileira de gêneros alimentícios que é
um d-os aspectos já trágicos da ecor..omia nacional.

das populações rurais também se
· acentua pela chamada. dos rapazes
ao cumprimento do dever militar nas
capitais e nas grandes cidades, Bem
·avalio o alcancé patriótico dêsse ser. viço, sua benemerência, seu caráter
sagrado, sua necessidade inadiável
para a. defesa nacionaL
o Sr. Euclides de Figueiredo o Sr. Campos Vergal - A instruEstimaria
que se apresentasse, aqui,
ção militar pode perfeitamente ser
uma SQlução para o caso. Se interessa
feita, como outrora, nfU, s·edes dos
municípios, pelos tiros de guerra, que tanto aos municípios a permanência
deram ótimos · resultad~.
dos alistados militares nos serviços rurais, tam~m interessa a tôda a Nação,
O SR. NoVELI Jú:NIOR
Acresa
instrução militar, por isso que· êsses
ce que, por outro lado, essa instrução
cidadãos
vão aos quartéis, não só admelhora a saúde, eleva GS índices de
quirir
instrução
militar e cívica, senão
inStrução .primária e cívica e civiliza
também instrução geral, f,aztmdo ainda
as tunnas recrutadas.
alfabetização.
Muitos dêles não vo'lo Sr. Ccónpos.. Vergal.- Gostaria
tam
aos
lugares
de origem, depois da
de lembrar, no -nomento, QUE! a _exis·
tên.cia dos tiros cie guerra nos muni- instrução militar, ficando nas cidades,
porque adquirem, pela aprendizagem,
cípios· ê grande incentivo ac.• patriotismo na~ional, porque, como sempre luzes maiores do que a que poderiam
alcançar no s-ertão.
aconteceu, dá - maior relêvo às comemorações de tõdas as datas cfvica.s.
O SR. NOVELI JúNIOR Agra~ses núcleos militares ou p:a.ra-milideço o aparte, que responderei dentro
tares nos muni-cípios constituem, por- · de algum instantes.
tanto, louvável organização que favoO Sr. Jurandir Pires - E' inrece, grandemente, · a nacionalidade
discutivelmente bonito .apresentar o
brasil€1ra.
problema dentro do seu sentido posi. O SR. NOVELI JúNIOR - V. Ex.a
tivamente estático. Quando o homem
poderia até acrescentar que ensai da lavoura, esta perde o braço. 1!:
tre os pracinhas que defenderam o preciso, porém, compreender que êle
Brasil de maneira notável estava uma não
volta porque se· civiliza no cen;..
grande parcela
reservista::. das litro
urbano;
e, não havendo meios no
nhas de· tiro.
interiar, desci'Wlizado e paupérrimo,
O Sr. Dioclécio Duarte - Subscrepara s·ervirem de suporte a êsse hovo as palavras d~ V. Ex. a
mem, que criou novas necessidades,
O Sr. Paulo Sarasate - .Além disêle não volta.
so, os sorteadOs para -as cap'itais não
E' preciso não impedir que o .hovoltam mais ao sertão, enqua,nto que, mem se eleve, saindo do seu núcleo,
localizados os tiros de guerra no in- porque, assim, vamos, cada vez mais,
terior, êles continuarão radicad·os no rebaixando o povo brasileiro ao ntver

de

precário do interior, ao invés de elevar-se.
o SR. NOVEL! JúNIOR - V . Ex.a.
vem ao .encontro de ..minha tese.
Justamente estou provando que é preciso elevar o nível de vida no interior,
a fim de evitar· essa evasão.
O Sr. Paulo Sarasate- V. Ex.a tem
tôda a razão: o que cumpre fazer é
levar a civilização ao interior; e, se
os quartéis são meios de civilização,
levemo-los todos, ou. parte dêles, para
o .interior dos Estados, onde· contribui- .
rão para a educação cívica· e militar
do povo.
· O Sr. Cesar Costa - Parece-me que
deve haver distinção entre serviço militar e preparo militar. Em época normal, basta, para defender a pátria,
como é do nosso dever primordial, que
sejam preparados para o serviço militar.
0 SR. NOVELI Jú:NJ:OR Aliás,
vou tratar dêsse ·ponto a seguir:
São elementos perdidos para a lavoura,· já tão desfalcada dé braços
pelo surto avassalador de nosso parque
· de tudo
resultando a
. . . industrial,
. .
.
desastrosa quéda na produção brasileira de gêneros alimentícios que é um
dos aspectos já trágicos da economia
nacional.
·
O Sr. Jurandir Pires - Faltall1- braços à lavoura, porque a necessiade do
nosso interior já, segue estágio mais
elevado. Impõe ..se a mecanização
dessa lavoura, porque só asshn se eleva
o índice da produtividade humana,
capaz de .prender no interior os elementos mais adiantados do nosso
trhinterland".
0
SR. NOVELI JÚNIOR
De
acõ'rdo; mas isso deverá ser feito
quando o município dispuser de meios
para auxiliar, e não no depauperamento em que vive.
Agora, respondo ao aparte do ilustre Representante Sr. Euclides de Figueiredo, cujo nome pronuncio com o
mais alto acatamento porque S. Ex.a
muito me merece.
O sr. EUclides Figueirecto - Sobremodo honrado pela deferência .d e V.
..

~~

..

.

O SR. NOVELLI. JUNIOR - ·sou
inteiramente favorável aos tiros de
guerra sediados. pelos menos, nas cidades chaves de cada região, mas dentro de seu ámbito sócio-físico, em pontos de concentração similares às zonas
. originárias do· sorteado e favorecendo,
de preferência, os homens do campo.
O Sr. Euclides de Figueiredo

~

Os tiros de guerra foram suprimidos
onde há corpos qe tropa, caso em que
a instrução militar, é ministrada nos
·
próprios corpos.
0 SR. NOVELI JúNIOR Chamo a atenção do nobre Representante
para o seguinte: tenho a impressão
de que foram suprimidos totalmente;
apenas sub.sistem para aquêles candldatós, se não me falha a memória.
classificados nas categorías B e C da
nova lei militar, que doravante, convoca todo cidadão brasileiro, sem sorteio.

o

Sr.

Euclides de Figueiredo -

Perfeitamente.
o SR. NovELr JúNioR
Tenho ·a impressão de que o foram; porque, há pouco tempo, recebi, de Casa
Branca, Estado de São Paulo, um apêlo aflitivo, para o restabelecimento d()
tiro de guerra naquela cidade onde
não há corpo dé . tropa.
·
O Sr. Paulo Sarasate - Em abono
da afi-rmação de V . Ex.a, in. !ormo que recebi carta do Ceará no
mesmo sentido, e acredito que a situação de todos os Estados é, no particular, idêntica.
O SR. NoVELI JúNIOR Acresce
que havia uma falha. - perdoe-me
o nobre Representante o ·sr. Euclides
Figueiredo entrar em terrenô inteiramente dife:r;ente do meu - porque ·os
convocados da cidade de Itú, minha
terra natal, onde está sediado o 4.o·
Regimento · de Artilharia Montada,
eram enviados, quase todos, para Mato Grosso, deslocando-se os· homens
de um lugar onde· existe corpo de tropa, para outra r~gião.
o Sr. Bastos Tavares -Se os convocados servissem aos corpos de
tropa nos mesmos Municípios e zonas
próximas, evitar-se-ia essa situação .
. . ..·

0 SR. NOVELI JÚNIOR - Devo declarar à egrégia Assembléia Constituinte que em recente boletim do
Exército, ·o sr. Ministro da Guerra
.mandava licenciar, com seis meses de
.caserua, os con voca®s da zona rural,
·pelas razões que venho de expôr, dan~do-nos, assim, a impressão conforta. dora de que o problema, sob êste aspecto, caminha para dlfinitiva solução.
·
_o Sr. Campos Verual - V. Excia.
não deve descurar do lado econômico
_.da questão. A convocação é muito
pesada, econômicamente, para o Pais.
Os tiros de guerra concorrem para ·
suavisar as conseqüências econômicas,
no caso.
0 SR. NOVELI JÚNIOR - De pleno
_acôrdo com V. Ex.a.
Srs. Representantes, por ·muito tempo se tem ·feito a crítica da inca-·pacidade das administrações m•lnicipa.is para gerir os interêsses das comunª's. Dizia-s-e que os ptefe~tcs e
as câmaras municipais, domina.dos
·pela efroz politicaaem d:<> interior, não
· mereciam crédito para determinar o
·emprêgo das dota·cões orçamentárias ·
Não participo, de todo eni todo,
dessa acusação. Não é possfvbl formar uma equipe de administfadoJ.·es
municipais sem lhes darmos os rccur..sos, como não é posSível algum:,:t mar. cha para o oeste, arrancando-Si~
tôdas
•
as rendas do ser t ao.
.
Os Departamentos das Municipalidades podem prestar .e já vêr:J pres. tando, relevantes serV1ç9s, mau grado
r:t rigidez burocrática· e o vício ini·cial
da malfadada distribuiçoo das retld-as,
-. que reputo um dos mais urgentElS. pro·
blemas da organização nacion~t.
O Sr. Dioclecio Duarte - ttsses Departamentos têm exercido, apen:,:ts, fiscalização, e não prestado ., N·istência.
O Sr. Luiz Viana - Em São Paulo,
suas atividades parecem eficientes:
pelo men~s em faee das estatísticas e
·rei a tórios. ·
0 SR. NOVELI JÚNIOR - . E;tn fu. turo próximo, quando por todo o Pafs
pairar a sombra augusta dos prin·. cípios constitucionais e a Carta Magna lhe ditar as verdadeiras diretrizes
dem<Jcráticas, já entã<J, orientados,
,, apenas orientados, pelos DepartamenI

1

tos das Municipalidades; cs munidpios
poderão jogar de si a pecha infamante
de incapacidade polítiCa. e 1.dminís·
trativa, evitando, para todo e 3~mpre,
seja ela um dos pretêxtos par "L no V' as
irnestida,s no terreno de sua autonomia. (Muito bem.)
Exposto, assim, em largas pinceladas o quadro aflitivo dos municípios
do interior, devo confessar que o · fiz
constrangido, sem pessimismo, certo
de encontrar uma solução definitiva e
com a preocupação única de !:>em cum·prir meu mandato, deputado eleito que
fui por uma das mais velhas zonas da
Sorocabana, esperançoso de encontrar·
éco entre os ilustrados colegas que,
melhor e mais aprofundadamentr., conhecem o palpitante problema.
O Sr. Dioclecio Duarte - V . Ex.cia .
está demonstrando conhecer e perfeitamente o assunto.
0 SR. NOVELI JúNIOR
Obrigado a V. Excia.
Há que encontrar corretivo par.a
tantos males. A meu vêr somente uma
nova discriminação de rendas sanaria
os erros que vêm se acumulando.
.o Sr. P~ulo Sarasate - Mas é preciso agir desassombradamente nessa
matéria de discrimina~ ,- · das rendas.
Com paliativos', a questão não será
resolvida. Ou agiremos energicamente
cr~ando novo sistema •1.1 nada teremos
feito. Ficaremos n<J terreno dos debates, como sucedeu em 1934.
O SR. PRESIDENTE- Advirto ao
nobre orador que o tempo de que dispunha está nndo.
.. 0 SR. NOVELI JúNIOR A meu
vêr, como afirmava, somente uma nova
discriminação de rendas, feita coi·ajosamente, como deseja o nobre colega,
sanaria os erros que vêm se avolu~
m::mdo.
PO'rque tod-o-s êsses .p roblemas pa.rtem
de uina premissa: a miséria dos· municfpios. (Mttito bem) Corrigida esta,
tôda a. s~e:qüência dos males esta~ria,
senào corrigida, C·e rt fl.mentc muito m·e ··
lhorada. Já ouvi alhures ser criticado
alguém. que ·desta mesma tribuna deba:teu tão angusti,ant.e probl ema, ~pre
s;entando idêntica so-lução .. Alcunharam-no homem de boa fé. Não importa.
Será, talvez, necessáJI"io rupelar
1
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O SR. JOSÉ JOFILI (*) -Sr. Presidente, Srs Constituintes, antes de teBIV'entmados ••os hOinlens de boa fé".
cer algumas considerações em tôrno
Eu me bendigo, se entre êsrtes fôr in· do requerimento em debate, que trata
cluído,
por teiJlta·r soLucionar uma
da mecanização da lavoura, desejo
questão das ma-is mg·entes e graves
declarar que, segundo penso, as·sunrpaJra a Nação.
tos dessa natureza, estreitamente ligados aos destinos da economia do pais.
O Sr. Paulo. Sarasate: - Fique V.
devem
ser aprecfados sem qualquer eiEx.~ certo de que teria Cirineus.
va partidária e com o espírito inteira0
SR. NoVEL! JúNIOR
Não. menta despreocupado de interêsses de
reputo a · solução utópica. Modifiquefacções ou grupos·.
se, se nooessá!!io, o sistema tribUJtário
Foi com êsse pensamento, Sr. Presibrasileiro. Procure-se evitar a evasão
dente. que p.e di a palavra para focalid•as rendas p.or uma melhor aprureLha."
zar o· problema da mecanização da lagem fiscaL Faça-se uma revisão de
vom=a, sobretudo no que tange aos proimpootoo. Do que há necessidade, e
blemas no nordeste e, particularmente.
essa é i1lladiáve·l, é de ·uma melhor e do meu Estado, a Paraíba.
mais equitativa dis,tribuição das renToda a gente sabe que a mecanizadas pública.s. Procuremos aoproximarcão da lavoura é um dos r equisitos
nos dos métodos a.plica·dQS nos Esta- do fomento da produção agrícola, redos Unfudo.s da América do Norte e na
quisito que figura ao lado do crédiprópria InglateTra, onde os municíto, da assistência técnica, da defesa
pios goz.aJID. de muito maior proteção.
sanitária, ·da organização de mn sisE ·chega.riámo'S a conclus-ão de que
tema racional de distribuição de pronunca m!mos de 30 % da a:rreca.d.ação
dutos, enfim, a mecanização da lavoutotal da Naçáo deve'l'ia ser destinada ra é apenas um détalhe para qualquer
aos mun.idpios.
plano de fomento agrícola.
Cessaria de vez essa humilhante p.eA respeito do assunto, vem a pêlo
regrtnação, a que já aludi, dos ho- salientar mais uma vez o assustador
merns do interior e dos seus dedicados declínio da nossa produção de gêneros
prefeitos, sa.cola à mão, subindo as e·salimentícios, declínio que foi há pou- .
oatdari-as' . dos palá·:::ios, pedindo aos pocos dias, põsto em relêvo, em notável
d-er()1S{)6 o direito de sobreviver.
conferência pronunciada · pelo Dr.
Rafael Xavier, mediante a citação de
Entrego à meditação dos me·u.s ilus( ados estatísticos e elementos colhitr-es companhe-iros da Assembléia
dos
no Instituto Brasileiro de GeoConstituinte, e mais de perto, a-os degrafia
e Estatística.
signados na feitura do a,nte-projeto
para o capitUJlo referente a tão magno
~sse declmio da produção de gêneasstmto, estas impressões de um ho·ros alimentícios não ocorre por simmem do ínterim e que do int~rio.r traz
ples coincidência com a crise gera\~
êste a-pêlo de mi·seric6Tdia.
·a crise inflacionista que asosberbá. o
país. Resulta, antes de tudo, da claOs munidpios do inteTfor do Braslil
precisam fugir da penúria. Corutiam morosa disparidade que se vem obqu-e os el·eitos do povo à legenda de servando no país, mormente depois da.
guerra, entre os ·preços dos produtos
. autonomia, tão decantada e tão neagrícolas
e os preços dos produtos
cessáirla, acreS~centem outra trurnbém
industriais
.
S!mbiciona.da: a de sua :velativa ind·ep.endê~ncia econômica, que sómente. se
Temos em mente um exemplo bem
alcançará per uma distribuição ma.is
con~r et~ e bem
eloqüente: enquanequitativa 1a~ renct·a s públicas em que
to o preço do algodão, durante o con..
êles os municípios - sejam contemn:.to subiu apenas em 10,% o do teplados na proporção das suas legitimas cido' de algodão atingiu · cifras quasE! .
necessidades e .aspirações. <Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é viva(*) Não foi revisto pelo orador • .
mente cumprimentado.)

em que o Mestre qualifique de bem
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astronômicas - triplicou, quintupli~
cou.
O mesmo ocorreu com o preço do
couro em relação ao do calçado. Enquanto o preço do couro verde foi
majorado apenas em 5 a 8 %, o do produto industrializado atingiu limites
quase proibitivos para -a economia PO·
pular.
Isso naturalmente constitui sintoma de uma situação geral, sintoma
que adquire colorido mais forte e alarmante quando se trata da questão dos
gêneros alimentícios. Sabemos que
a grande massa dêstes produtos no ·
Brasil é oriunda da pequena propriedade. No nordeste, pelo menos, não
se cita um exemplo de produtor de
cereal, de grão, que possua propriedade superior a 50 ou 100 ·hectares. Trata-se pois de trabalho peculiar aos
pequenos produtores, que pelas suas
condições de desamparo, pela falta ·
de meios técnicos ·e de .crédito fácil,
sobretudo de crédito barato, vive em
permanenta regime de economia deficit:iria, mourejando numa atividade
por excelência anti-econômica.
O Sr. Dioclécio Duarte - · Sobretudo
pela falta de transporte, que faz apodrecer no interior toneladas e toneladas de gêneros alimentícios.
O Sr. Pessoa Guerra - Por isso,
em São Gonçalo, no Estado ~e Per. nambuco, para citar um exemplo, um
quilo de fejão custa 10 centavos, ao
passo que, na cidade de Recife, custtt
2,00 cruzeiros. E a razão está na falta do transporte.
O SR. JOS~ JOFILI - Os nobres
colegas salientam muito bem uma face
do problema. É preciso notar que.
quando se fala em distribuição não se
deve encarar apenas os tránsportes,
embora sejam êles um dos requisitos
de uma boa distribuição. O problema
mais grave, no tocante aos gêneros alimentícios, é a especulação.
. O transporte é um detalhe do sistema de distribuição, por isso, muitas
vêzes se confundem as conseqüências
na falta de transporte com c,la especulaÇão.
Ainda há poucos dias, de·pateu-se
aqui o ca.so do açúcar, asseverando
elementos autorizados pelos ~;eus co-

nhooimentos técnicos e pela sua probidade, que o produto não falta.va;
inexistia, sim, um sistema de distribuição .
A meu ver, porém, não devemos
atri'buir aos transportes a carência
'd<J açúcar, mas, antes à falta de •1m
órgão controlador, que impeça a faxmação dos estoques especulativos.
O Sr. Dioclécio Duarte - O problema da distribUição é mais importante que o da proaução.
o SR . ·JosÉ JoFILI
Exatamente. Mas não se deve concluir,
pelo fato de haver es'Cass-êz de transporte, que tudo afinal s·e resume em
transporte, porque, muitas vez;es, o
mal reside num defeituoso .sistem2,
de distribuição . Nao há, repito, fal·,;;t.
de transporte e sim especulação.
·
o Sr. Dtoclécio Duarte - O que
há é falta de · capacidwe para orga.·
nizar.
O Sr. Toledo Pisa
Verdadeiro
êrro .criminoso nesta questão foi o
tabelamento unilateral procedido pelo
Govêrno. V. Ex.a diz muito bem. Ao
passo que se tabelavam os produtos
agrícolas, deixavam-se livres os produtos industliais.
. o Sr. Pessoa Guerra - PerfEita·
mente.
O Sr. Toledo Pisa - A gente do
-campo viu-se obrigada a produzir
barato para as populações parasitárias das cidades, quando aevia cumprar, por preços exorbitantes, os Oi.~o
'Clutos industriais de imediata utilidade. O Govêrno não fazia a fiscalização porque era 5ócio nos 1UC.l."OS
·e xtraordinários .

o

SR. JosÉ JoFILI
Há a
considerar que o produtor não po<le
encontrar bom mercado porque via
de regra, por ser pequeno proprietário, entrega sua produção ainda na
"fôlha", como se diz na linguaguem
popular no Norte. E' a razão por que
\JVe em regime de "deficit" permant.nte.
o Sr. Toledo Pisa - Todo o mal
está no tabelamento unilateral. 1tsse
foi o grande êrro do Govêrno.
O SR. JosÉ JoFÍLI O tabelamento, de fato, elevou o preço d·>.:i.
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produtos industriais, em detrimento
dos produtos agrícolas.
O Sr. Toledo Pisa - Só se admite
o tabelamento para tôdas as utUída·
odes ao mesmo tempo. Enquanto no..,
Estados Unidos, o custo da vida su.bia
25 a 30%, aqui entre nós os produtos
~.grícolas alcançavam baixo preçu e
os produtos industriais os conseguísm eleva<lissimos.

o SR. JosÉ JoFILI
Não desejo, no momento, abordar a questáJ
ed.a fixação de preços.
O Sr. Pessoa Guerra --:- Tôd.a g;:mtf' no Brasil, reclama o aumenr.0 de
20 centavos nn preço de J.m qui.lu de
fe~jão, . mrrs, qm:ndo compra um sapato por ZOO cruzeiros, ou ma1.o,
jamais se lembra de protestar
O SR. Josii: JoFII.I Para não
me desviar do assunto, devo dizer a
V. Ex.n que quanto à fixs.çác de
p~·eço, é difícil fazer-se paralelo justo
entr-e os Esta.do3 Unidos e o B,.asil.
lJOrque os Esta-dos Unidos têm tnclústria pesada ·e podem tabelar os p1· ços, determinando o custo dP produção . Não é ainda êste o nosso caso.
Como dizia, os gêneros alimentícios
produzidos, na sua quase totalidacte
pelos pequenos agricultores, fica.n
geralmente à mercê dos intermediários, que, neste caso, qua..,e ·':wnca
são menos de quatro. São êstes que
cbtêm lucros exorbitantes, no traba. ·
lho de passar adiante o produto, até
êste chegar às mãos do consumidor
por um preço ·proibitivo, quase de
/fome. Quero, com estas considerações pôr em relevo que o encareci ..
m-e nta dos p~octutos alimenticios não
tem aprov-eitado ao agri·eultor, ma.s
apenas aos intermediários, que se sucedem, entre o produtor e o consumidor.
O Sr. Jurandir Pires ·- :ttsses intermediários representam uma resistência · econômica. Gastam energia
econômica e encarecem os produtos. ·
Também · a lâmpada elétrica acende,
porque a eletricidade passa por uma .
resistência, consumindo ener.gia; rompida a resistência cessa a corrente e
a luz se apa.ga. Se tirarmos as resistências econômi.cas, repr·esentadas p.e-

los intermediários, que colocam os
produtos. a riqueza se a-cabará.
O SR. Jost J OFILI Assim, Senhores Constituintes, s·e situarmos o
problema na eliminação preliminar
do excesso de intermediários, vamos ·
concluir que, somente com auxHio direto e efet.ivo à lavoura de gêneros
alimentícios, pod:emos libertar o produtor da dependência. de outras correntes de atividade que o ce.rcam e
que o manietam.
A mecanização da lavoura já foi
a;õ.vogada exuberr..ntem.ente no Primeiro Congresso de Economia, Congresso memorável, cujos debates vieram esclarecer de uma vez por tôdas
qu.e, sem se aperfeiçmuem os métodos
ele produção, a começar peia produção
agrícola, dificilment:! o país poderá
libertar-se, não só da ~rise dos produtos esse:ncüüs, das utilidades básicas, ccmo ts.mbém C.e.3sa situação de
inflação, que asfixia as populações
pobres do Brasil .
O Sr. Artur Fischer - V. Ex. a dâ
licença para um aparte? Entend·o
que, no preço dos gêneros alimenticios, tem influído sobretudo a ques~
tão de transportes. Se V. Ex. a permitir, lerei telegrama que a-cabo de
receber e que mostra ser o problema
dos t1·aruportes vital na alta dos preços. o telegrama, que é longo, tem
o seguinte teor: - '4 Sindícato dos Co·
m erciários Consignatários de Gêneros Alimenticios do Ria de Janeiro,
pede vênia para levar ao conhecimento de V. Ex. a que a demora na
descarga dos navios condutores de
gêneros alimentícios, procedentes do
Sul, está ag,r avando . as · dificuldades
de vida da populaçã(' do Distrito· Fe..
deral. O vapor "Ibaberá". entr·ado
no dia 12, somente a 25 concluiu a
descarga. Atualmente, encontra.m-se
neste pôrto cêréa de quinze navios,
todos entrados na semana pa.s.sada e
nenhum dêles iniciou a descarga,
quando todos deviam estar descarre~
gados. ~ste fato constitui o princ1·
pal, se não o únicc... motivo, da falta
de gêneros alim·entícios e do encare..
cimento da vida em todo o Brasil.
No momento em que as autoridades
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elevaçã·o do custo da vida, permitimo ..
nos declarar que tôdas elas serão fa ..
lhas, enquanto . perdurar a anarquia
reinante nos transportes marítimos,
principalmente i.lO que se refere ao
carregamento e descarga dos navios.
Ao darmos conhecimento dês&es fa..
tos a V. Ex. a, temos em vista J.evax
nos:Sa modesta cooperação, para que
seja solucionado o mais breve possível um problema de vital importân- .
ela para as autoridad·es, senão .também para todo o povo brasileiro. Saudações. Gastão Wolf, Presi·
dente. Orjílio Gonçalves Dias, Secretário."
J OFILI Agradeço
a contribuição de V. Ex.a e não discuto que no Sul o problema do trans ..
porte s·eja o maior entrave ao aumento da produção .Pelo desestimulo
ao desenvolvimento das safras. Mas
no casü particular do N ardeste, permita-me acrescentar, que êsse dec1i..
-nio de gêneros alimentícios advém, sobretudo, do desestímulo da agricultura~ pela falta d~ a.ssist~:cia técnica e mecânica à lavO'Ul'a E~ princi..
palmente pela falta de crédito.
I
o sr. João CiJeotas - NáQ se es..
queç.a da tributação . . Todosl os munidpios do interior baseiam sua re- .
o~ita na tributação, sobret1tdo dos
gêneros da pequena lavoura.
0

SR.

JOSÉ

o

SR. JosÉ JOFILI .A:cho que
a. declaração de V. Ex. a t~m tôda
procdência. Tributação no caso tem

pouca· influência ei:n relação ú,os fatores que estou mencionando: 1falta de
assistência técnica e · de crédito. Porque s·e os gêneros 'ali:i.rlenti.ci·os são
produzidos de modo anti-ec,:onômico
- a .enxa·d a submetend·o o terreno à.
erosão, vícios de cultura, etc. . - é
claro que essa produçaü. j~ sa~. do ~ró
prio campo em cond1çoes deflcltárias.
O Sr. Dioclécio Duarte~ No
Nordeste há regiões em que :t enxada
tem que ser forçosamente err~prega-da.
o SR. JosÉ JoFILI - De sorte
que, se continuarmos com êsse proc·esso, acabaremos por levar o agricultor ao desespêro e êle rrá que
1

abandonar os campos em busca de
minas e jazidas porque estas lhe oferecem melhor salário e melhor rendimento de trabalho.

o ST. Dioclécio Duarte - Isto
•aoont;ec·eu quM1Jdo o !J!l''O:blema da
AmazôniJa era f•wn1damen~tal.
o

SR.

JosÉ

JoFILI

Mas

-

no

ClaJ.S'D do Nioodeste, como V. Ex.a salJe,
10 pr;oblema do Wa.IhS\P·Ort,e pouoo in-

fluiu.

o

Estou

Sr . João Cleotas -

me·

!l"afer:Lrudo a imposrpos municipais. Os
mumcllpl!OS baSieiJam sua arre·ca;d!ação

nos i-mpoSitos sôbre p!'loduçã.o. Digo
mais: um pequecrw pDod·uto.r levando
uma ou duas g'a,J.iln!has e brê.s abobOl\.<:tS
é taXlaJdo e nálo pod1e ven.de;r sua
merca·dorla senáo derpms de pagrur
uma ooombuição.
O

SR.

JosÉ

JoFILI

-

Acredito

ootnoo~rra., mas não
pro1pondooante porr~ue outras

que a tr1bultaç·ão

é oama
!f·or:maJS de ativild!arltes no campo são
às ve2:1es tributadas mais sev-eramente
e não estão em declfnio, como suced·e
por ex.ezn.plo CIOiffi a prorduç.ão do
ag.ave .
V. Ex.a. que é !Il<Oil'id·esrtino.. sabe
tanto como eu que ela está sujeita a
tributação superior a dos gêneros alimentícios, e, no entanto, está prospell'aii'lldlO •

o Sr. João czeojas - No meu
&trudlo nâiO é . Oonh:e·ço os or·ç.am:llell1tos murulcijprus e Srei que a recei.ta dos
munfuftpdos é calorudla d~ um modo
desumruno noo impostos sôbre a peque!lla pr01ducão.
O

SR.

JosÉ

que OOUlCor'l'la;

JoFILI

mas não é

Admito
a causa

proporlldrerame . Esta, corno d.isse, é
a f ·a lta de crédwa e dJe. técnwa na.
jpl"Od'UÇ·ão.

o Sr. José Varela - V. Ex.!lo eSitá.
ooon a ramo. o aga,.v:e ê diferente.
E' uma p~arutação que eS[)e:ra qualque;r tetlllPO. O propne:tã. ·lo, o agricultaT., se não a V'el11lde dentro de um
mês, Veal!de-.a 60 dias d:e<p-ois; :não é

como o gêllJero die ~mei~a. necê'sfii..
diade, o miàho e o fej3.o, por exemplo, que têm d!e ~eii"aa- e não po.

-
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dlem. O aga.ve . pod!e. Se ttvess·emos
sl!1os cOIDJSit;ru~d!os, que componass:em
o ar:mazem.amem.·tlo pa.r!a uma época.
em que fôss•e v~en1cliJcLo po~ melhoT
preço, s:eria diJfer.e nte.
0 SR. JOSÉ J OFILI
0 caso
é d:ilfexen.te, ilustre co\Lega.; mas é
preciso qu-e V. S . sre ~embre, também que o cilclo V•eg•et'art-.irv·o do agave
vai aJté o uercedro ano, enquanto o
de outrras cult'Uii'13.1S é anual. Maio:res,
p01'tanto, sã.o as ddJf:Lc,u~d!a.dE,-s em vir. tu!de da próx:iJma iJrno·bilioo.çã o do capital e do t:r:a.Jba.L"ho, diW"Mht.e três e
quatro aiillos .

.o Sr.. Toleda Piza - Antes .de
fla1ar em mooa.n:iza.ção, prec1samos,
em primara lugall', r·e solver o p:roblema dias im.stmwn:verntoo rotlneiros da
l:a:voUil'1a ou sejann a enxada, a foice
e o machadJo. Dês:.s,es utensH1os, os
de proc·f2:1dên.JciJa náciooiaJ estão per
p\1.-eços superiOl"es aos imu:>~Jttad:os da
IngJJateflil'la e Estald.os Uni:dOE., ' meLhores e muiJbo mais c1U!l"a.io.urcs.
.

O SR. JosÉ JoFILI
Mas o
nobre colega &a~be que 3·'5 p.ersipectiv'M naciOIIlla.is, pall"a mecanização da
lJav~a.

sálo, hojlf, muiJOO mais laT-·

ga:s e :Ln'Úm!eir:as. Já temos a i.ndüsUia pes•wda, em Vléslpelra de flla:lcionamelnlto, e aquêLe Vielho obstáiC:ulo, &em$)re imaginwdo q.uam1do r.e tra-ta:va. do
RSSU!Ilrto,

está r.etrrlJOIVidc.

o Sr. Toleào Piza - Tõda a bMe
dia mdústr~a Iliacional ilndd!e no mesmo êr:ro:r nOSSIQIS imstrumcntos agrárloo, 'que soo ]rufer.iJD!t"es, custa.m . 3 a
4 vêZJas mai.s q1ue OIS eSJt.T.atn:ge1-!'os..
O SR. JosÉ JOFILI
Justa..;
me'Illte par f,a.J.ta de ferro. Quando
!f1alo em tndJú.:sltri'a pemdla, dJi.:g o q U.e
pr.eci:s8llnos de fertro. Não é razoável
supormos que o atual ~e·sc'eiJ.uio de
p:regDs tmo&Sig:a ne&S:a varti~ei"'l avas!;laL::~~dooa . E' mais lógiJco admiltirmos
que, haverudo f.ea.-ro paxa n !IlldústriJa
df· fabrieaçã,o., os ~eços dos uten~ í
llos d•a agrloolltUJl"a cadam de preço.
O Sr.

Toledo Piza -

Mas,

en-

quamto não ti'V•ermos a ilndústrta pesa,da, nã;o d e'Vemoo impedill' q.ue nô -los
f orneQa a mdú'Sfbrila eSit:Jl'lai!lg·eira, nl!Uito superi()(l' e mais baEruba .

~""

O SR.
JosÉ JoFILI
que se está proviJdJe!IlJCiando;

11:

o

chega-

rei lá.
E foi dmro dess.a oa."diem de ~déias,
ex- 'Nfinjstlro
ApolÕínio SaJ:es, em meiadoo do ~mo
pa.s:swdo, ti'a·ç ou um p1a.no gerai para
meoai!li21a.çãJo dia lavoUl'la, já não digo
de todo o país, mas, peta menos de
allgUJns Estrud!os. Ooan iJSso S. Ex.a deu
um pa51Sto paiDa a tem.ta;tiva de mccani2laç.áo •

Srs. 0(){ll.LStiJtuilnlbes, que o

Sa;bemos que, no Blr?.s.íl, existe~m
rupenas oocc'a dJe nove1Ce1ntos, a mil
tTa;toreos desrtiinwdos à agricultu-ra .
~e p1allll0, · el:aibom.ldo pelo Ministxo
.AJpolônio Sa.l·es ...

O Sr. Pessoa Guerra Em
Pernambuco o Ministério da Agricul·
tm·a, tem apenas seis trato:res!

o SR. JosÉ JoFILx - E' um.
situação deplorável, e foi atendendo a
essa raridade que o Ministro Apolônio
Sales traçou êsse plano de mecanização da lavoura, para o cultivo exclusivo
de gêneros alimentfctos, numa área·
adicional de 100.000 hectares.
Para execução da iniciativa, o Mi-.
nistério promoveu a importação de
600 tr~tores, cada um dos quais com
capacidade média, por safra, de 200
hectares. De sorte que havia pequeno
saldo, destinado a fazer face a imprevistos e eventualidades.
ll.:sse plano de equipamento se acha,
infelizmente, desvirtuado, porquantot
uma vez chegadas as máquinas de im·
portação americana - ou grande parte
delas ao nosso põrto, o atual Ministro
da Agricultura, atendendo a sugestões
do Ministério da Fazenda, ao invés de
entregar os tratores aos agricultores
de gêneros alimentícios, para execução
do plano, pretende desviá-los, para
venda a pessoas interessadas, como se
isso ...
O

êrro.

Sr.

Pessõa Guerra -

E' um
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nificasse uma solução, mesmo parcial,
do problema que tanto nos preocupa
que é o declínio da produção de gêne·
ros alimentícios, mesmo no sul do pais.
Sabemos que a produção de gêne ...
ros alimentícios no Nordeste, n,o Sul
e, creio, que em tôdo o País, é quase
oriunqa do pequeno agricultor.
O plano do Ministro Apolônio Sales
era entregar êsse equipamento, tratôres e conjunto de máquinas, que
o completam, para preparo do solo,
ao Ministério, através de sua Seção
de Fomento Agrícola, que por sua vêz
-propo"rcionaria ao agricultor assistência técnica.
o Sr. Pessoa Guerra
Sistema de cooperação.

O SR. Jos:8 JOFILI Perfeitamente, sistema de cooperação, com assistênciD. técnica, defesa sanitária, pessoal habilitado para trabalhar com as
máqut~as, enfim, todos os elementos
capazes de colocar o produtor em condições de operar com êsses equipamentos.
Da maneira por qüe está entt,mdendo
o atual Ministro da Agricultur~, penso
que o plano será desvirtuadG> ..

o

Sr.

Pessôa

o

Guerra

Ministério poderia adotar as duas modalidades e resolveria êsse problema
nacional.
O SR. JosÉ JoFILI -

Diamte da
1

exiguidade do número de tratores que
foi possível obter e das dificuldades
fimmceiras, penso que qualquer restriç8.o ou modificação poderá acarretar
o fracasso do plano.
O

Sr.

Campos

Vergal

--

Talvisão.

vez haja no caso um engano

c~e

O nóbre Deputado Sr. Piza

~obrinho

lembrou muito bem que precisamos _de
uma indústria nacional capaz de produzir enxadas, enxadões, foic,es, ma~
chados, arados, mas tudo isso por prêço ao alcance dos pequenos ag:riculto...

res. O que se tem verüieado, marcadamente em São Paulo,- que é grande centro industrial, - é o seguinte:
enquanto as zonas rurais estão necessitadas dêsses elementos de trabalho no campo, dêsses instrumentos
agrícolas, os produtores, os industriais
do ferro e do aço estão milionários, à
custa da produção dessas ferramentas
rurais. Veja V. Ex.a que isso, é um
êrro gravíssimo na econõmia nacional.
O SR. JosÉ JOFILI Creio que
não me expliquei bem. O plano do
Ministro Apolônio Sales era facilitar
essa maquinaria - aos agricultores de
gêneros alimentícios, cobrando~lhes
_uma taxa módica pela sua utilização.
Seu objetivo era fomentar e desenvolver__a produção de gêneros alimentícios.
Estou focalizando aqui o interêsse que
há para o pais na apllcação dêsse
plano, q~e está em vias de ser disvirtudo, tornando-se, inreiramente inócuo.
O Sr. Osmar de Aquino -

Aliás

o que se deve ter em vista é proporcionar ao pequeno proprietário, que.
é o verdadeiro produtor de gêneros
alimentícios, assistência técnica, bem
corno os instrwnentos de que carece.
Exatamente, o que se tem feito até
hoje é distribuir os instrumentos técnicos do Ministério da Agricultura aos
grandes proprietários, que não precisam do auxílio do Estado.
O que se devia fazer era amparar,
justamente, os fracos, os pequenos
agricultores, porque os grandes, êstes
podem adqtúrir os instrumentos téc·
nicos de que necessitam.
O Sr. Pessoa Guerra -

A tese

de V. Ex.a. concorda com a do orador.
O SR.

Precisamos
também levar em conta, o preço proibi::.:vo que tem vigorado sempre no
Brasil para ês.ses instrumentos básicos
JosÉ

JoFILI -
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mesmo para os Estados, sobretudo os
pequenos.
O Sr. Osmar de Aquino - Devo ob..
servar a V. Ex.a. que me estou referindo precisamente aos pequenos instrumentos, aos instrumentos mais simples, e não aos grandes. O estudo devia começar de baixo para cima.

O SR. Jos:E JoFILI No plano
de colonização de Itaparica. e S.
Francisco, a CBA teve larga e eficiente atuação, sobretudo na distribuição, em grande quantidade, de silos.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre Representante que está findo o
tempo de que dispunha.
O SR. JosÉ JoFILI - Vou tenninar, Sr. Presidente.
Parece que o que se quer fazer é
começar de cima para baixo, em vez
· Como dizia, entre as vantagens adde partirmos do~ sertões longinquos.
vindas da atuação da CBA existe Temos· excelentes técnicos no Minis- · e quero salientar -:- a inauguração e
tério da Agricultura.
funcionamento de várias escolas de
tratoristas, de onde sai pessoal habiO Sr. Dioclecio Duarte - Mas a
lita.do
e hoje em condições técnicas
burocracia. existente naquele Ministéde
trabalhar
com o equipamento pre. rio não permite que esses técnicos
vista
pelo
plano
do Sr. Apolônio Sales.
ajam convenientemente.

o

Sr. Pessoa Guerra -

Ademais a
verba "Pessoal" do Ministério da Agricultura é muito maior que a "Ma:terial".
O SR. JosÉ JoFILI- Antes de encerrar estas considerações, com as quais
quiz apenas salientar a conveniência
de por em execução o plano elaboraldo
pelo ex-.Ministro Apolônio Sales, é minha intenção também acentuar que
já houve no país uma iniciativa, aliás
bem recente, pa1·a o fomento da produção de gêneros alimentícios . Refirome à Comissão Brasileiro-Americana
de Gêneros Alimentícios, conhecida pelas iniciais CBA,. que, a despeito de
sua atividade quase improvisada, e
da o·b jetivação de seu programa da
noite para o dia, prestou concurso valioso no que concern19 ao fomento da
produção daquêles gêneros.
O Sr. Pessoa Guerra - Só se o concurso foi prestado na Paraíba, porque
em Pernambuco ficamos da mesma
maneira.

O SR. Josii: JoFILI Em Pernambuco também prestou. Foram
construfdas instalações em Itaparica,
inclusive um matadouro e uma granja
modêlo.
O Sr. Pessoa Guerra para que?

Mata{!ouro

(Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado).
O SR . JALES MACHADO - Sr.
Presidente, como o tempo que resta
para o término da sessão é insuficiente para as considerações que tenho
a desenvolver, permutei com o Sr.
José Leomil, ficando eu inscrito para
falar amanhã.

O SR. PRESIDENTE -

Perfeita-

mente.
O SR . JOSÉ LEOMIL - Sr. Presidente, Srs. Representantes, o requerimento ora em discussão merece o
apôio de tôda Assembléia.
consubstancia matéria relevante,
eis que tem a finalidade de amparar
a lavoura e populações rurais.

Sabemos quanto essas populações
são fatores decisivos na economia nacional.
O problema precípuo de nossa

so-

ciologia rural pode ser reduzido a dois
aspectos que se entrozam profundamente : primeir o, mecanização da lavoura; segundo, proteção ao homem do
campo.
Mas. não S/dianta mecanizar a lavoura sem que defendamos o homem
nc que diz respeito à sua adaptação
em a sua sede.
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O homem do interior, além da pobreza em que vive, está sujeito a vál'ias doenças infecta~contagiosas~ sem
que tenha ineio de amenizar seus sofrimentos.
Ate a tuberculose, que era doença
das grand~s . dd~des. está grassando
no interior~ ·.cie 'fprma alarmante.
Sr. Pr~sidente, ocupei a tribuna para tratar de_ assunto que não comporta divagações: -literárias, nem tão pau- co frases· demagógicas. ·
Venho éuidar da saíide do povo. Venho fazer ·um a pêlo à Assembléia ·e
ao Govêrno da Re-pública para que
seja ini-ciada imediatamente uma campanha eficiente, objetiva, de combate
à mais terrível das epidemias que dizimam as nossas desnutridas e indefesas populações: - A Tuberculose.
Creia, Sr. Presidente, que não tenho propósito de fazer crítica disper-

siva e que meu único intuito é pedir a
união de todos os brasileiros, independentemente de credos políticos, para a
luta contra êsse terrível mal, que desafiando os homens dia a dia, vem, em
nossa terra, inutilizando gerações inteiras, ceifando centenas de vidas em
plena adoles-cência, enlutando quase
todcs os lares e matando ou condena-ndo à morte, impiedosamente, milhares de crianças, que não conseguem viver até à puberdade.
Diante dos dados que possuo, Senhor
Presidente, posso afirmar que a tuberculose assume, entre nós o vulto
de uma calamidade na'Cional. Falo
tendo em mãos o obituário das capitais
do país, que passarei a ler provando
a situação calamitosa em que se encontram as nossas populações (Quadro n. 0 1) •

MORTALIDADE P.O R TUBERCULOSE
por 100.000 habitantes
Capitais brasileiras (N.

0

1929-1944

1)

Capitais
. Manáus ............•... . ... . . .. .. . . . ... ·... .
Belém .. . ..... . .... . ....... ... .. . .... · .· · ... .
São Luís ....................... .. ... . ... . . .
Teresina ... • . .. . ... • .. . ... :·:·. . ..... . ..... .
Fortaleza .... - . . _. . . . ... ... .... .. .. . . . , .. .. ...
Natal ..... . ... . .... . . .. . . .. ...• . .. . .. .... ..
. João · Pessoa ... .. . . . .. . . . ..... .. . . ....... .. .
Recife . _. . . ... . ... .• . . . . . . . _.. . . ; ... .. ..... .
Maceió . . .. .... • . . . . ..• ... , .. _. _. . _. .•. ... .
Aracajú ....... • ... .. ·. .. ...... . . .. ........ .
Salvador ... . . . ....... . _................... .
Vitória .... . . .. ..... _......... . ............ .
Niterói' , ... . ... . ........ . .... ; . ..... _.......• .
Distrito Federal ......... . ................ .
São Paulo ..... ; ............ . ~ ...... . ..... .
Curitiba ... ; .. . ............. . ..... :·. ...... •
Florianópolis , ...... . . , ...... . . .. .......... .
. Pôrto Alegre _. .. . .......... . .... ; ..... .. .. .
Belo Horizonte ................. . .......... .
Cuiabá •......... . .......... . ....... ·...... .

1929
205.0

1931

'1932

202 .5

205.6
350.5
206.5
44 . 1
314 .4
157 .9
211 . 7
591.7
230.6
179.. 2
446 . 5
385.4
402.2
32.3.9
123.6
71.9

243.7
43.6
226 .0
154.7

255.4
43 .2
207.0
192.6

544 .5

579 .4

. 605 .3

403.1
417.7
339.5
320 .3
126: 1
63.1
125.7
417.6
193.0

187.3
431.5
496.5
410.5
323.4
117.8
78. 7
154.5 386.7
204.3

-197.4
384.0
404.2
368.0
323 ;8
125.2
75.6
90.3

214.1
28.6 .
249.3
141 .6 ·

203.6

15~).4

385.5
206.4

1933
224.3
359.4
200.6
48.4
326.9
164.5
208.8
525 .6
274.6
161.8
505 . 3
465.9
356.2
321.0
129.1
70.0
174.0
365.8
228.2

1934
229 . 0
405 .0
183 .0
48 .1
29g.O
181.5
235 . 3
467 . 2
263 .5
131 . 7
449.9
430.6
321.7
311.9
112.7
83.9
155 .2
· _3G2.1
224 .7
83.3

1935 .
253.9
347.7
188.2
36.9
260.5
148. 1
205 .6
517.9
248 .6
168.4
480.2
446 .0
303.0
301.5
121.7
93.8
178.5
374.3
230.2
57.1

1936
. 294.0
358.6
245.4
32 .0
269.2
184 ._7
221 .7
44l .7
279 .6
130.2
453 .7
525 .3 .
336.4
299 .9
128.1
90.8
173.1
389.5
258.2
91.9

1937
253.1
357 .0
213.0
21.2
320 .6
192.1
263 .1
544 .6
278 .2
160.0
480 .0
493.6
327.9
312.3
131.0
100 .8
143.8
389.9
359.2
56.7

1938
295 .9
391.4
20:!.7
37 .6
300.9
254 .7
240.4
486 .4

1939

244.7
358.3
191.5
85 .0.
296'. 7
192 .8
262.2
434 . 2
22 ~ . 5
234 .0
153.4
150 .6
49'r . s . 478 .9
54:!.8
513.3
39tO
286 .6
327.0
. 33~. 9
127.0
131.0
95.6
11&. 7
. 165 .8
17'f.6
373.4
384 .9
28\.7
264 . 0
53.7
63 .9
I.

1940
245.0
406.6 .
212.5
153 .9
283 .3
195 .8
229 .8 .
417 .8
229.7
180.1
480A
573.8
273.9
3.27.3
132.5
72.8
194.8
361.0
258.9
71.9

1941
257.2
393.6
182.1
177 .8
441.4
198 .5
255 .1
413 .3
149.6
160 .2
528 .7
531.0
303 .3
321 .8
141.3
119.4
174.5
395 .2
281.8
56 .1

1942
248.1
410.5
208.1
214 .4
316 .1
252.4
196.7
432 .1
239.9
204.9
518.7
447 .9
312.6
319.0
145.1
121.7
160.8
. 39!.8
257.0
76.4

1943
262 .8
384 .5
177 . 7
231.6
287 .8
315 .8
214.6
421.5
199 .9
125 . 6
548.0
474 .5
311 .5
336 .4
142.4
127 .9
185.1
416.6
308.0
73.3

....

~~

1944
258.3
429.5.
157.1
241.3
256 ,9
282.5
212 .2
420.9
260.4
129.8
569 .6
485.7
319.6
346 .5
147.1
103.0
223.8
411.0
340.3
85.7

-181Li apenas à Assembléia a estatística
referente ao ano de 1944, porque meu
tempo é exíguo, mas ficará fazendo
parte integral de meu discurso o quadro que tenho em mãos, onde se verifica que desde 1930 o coeficiente de
mortes .por tuberculose vem aumentando assustadoramente.
O Sr. Campos Vergal - Em abono
da tese de V. Ex.a, quero lembrar que
só na cidade de São Paulo há mais
de sessenta mil tuberculosos sem assis...
tência médica, em situação de quase
sub-nutrição.
0 SR .. JOSÉ LEOMIL - Agradeço o
esclarecimentos e o apõlo de V. Ex.11
O Sr. Dioclécio Duarte - Se e:rh S.
Paulo é assim, imagine-se em outras
cidades!
.
O Sr. Alcedo Coutinho - Segundo os
dados citados, a tuberculose no Brasil em tõdas as capitais, deixa de ser
, endêmica para ser epidêmica. O que
há é uma verdadeira epidemia, Enquanto que, nos países europeus, a
doença se estabiliza sob a fórma endêmica, no Brasil ela se apresenta
como uma epidemia, generalizada ém
tôdas as classes, em grande parte fa.cilitada pela presença de muitos ele..
mentos que vêm do interior em estado analérgico, que se contaminam com
facilidade, sem imunidade adquirida
normalmente. E' uma conseqüência do
êxodo rural.

ros negros, a desfdia, a incúria, o aban.dono criminoso dos poderes públicos,
que nunca levaram a sério tão rele·
vante problema. Enquanto que, nos
países civilizados, a Tuberculose vem
decrescendo progressivaQlente, pois
mesmo onde ela existe em gráu mais
elevado, se apresenta em forma endê..
mica, no Brasil o mal aumentava num
crescimento alarmante, com caráter
permanente de epidemia, sem que o
Govêrno que ocupou a Presidência da
República durante 15 anos compreendesse que seria muito mais justo, honesto e humano dispe:'lder verbas vultuosas em defesa da saúde do povo.
do que com Tribunais de Segurança, e
principalmente, com DIPS e outros Departamentos de Propaganda, com .os
quais se mentia ao povo, diàriamente.
Cito um exemplo, dos muitos que
poderia apresentar, do desinterêsse do
Govêrno pelo combate do maior mal
da humanidade.
O Sr. Dioclécio Duarte - De certo
modo, é uma injustiça, porque os Govêrnos .têm procurado ,não só atender
inteiramente aos aspectos que mais
afetam a coletividade, como solucionar o problema no conjunto, que é
alarmante.
0

SR.

JOSÉ

LEOMIL

-

V, Ex.a. .

disse - que nunca se levou a sério o
problema. Não afirmei que o Govêrno
não haja tratado, mas uma causa é
atacar de maneira incisiva, eficiente,
O SR. JosÉ LEOMIL V. Ex.a
sem rádios, sem cartazes e outra é
está justamente mostrando a fase epi ...
dizer simplesmente que o problema
dêmica em· que nos encontramos, e que estava resolvido. Evidentemente, os Govem desde 1930, conforme afirmei.
vêrnos fizeram alguma cousa, mas pouO Sr. José Varela -Ignoro se é do
co para a importância que têm.
conhecimento de V. Exa., mas o. Go..
o Sr. Alcedo Cozttinho - o problevêrno já contratou um técnico de São
Paulo, o dr. Paulo de Souza, para reorma da tuberculose 'não é só médico. E'
ganizar os novos serviços de tuber- mais social. Em grande parte está li- '
culose.
gado à solução básica dos nossos pro0 SR. JOSÉ LEOMIL - Não sei se
blemas econômicos.
V. Exn. se refere ao atual diretor do
O Sr. Dioclécio Duarte - As duas
Serviço Nacional de Tuberculose.
coisas
devem caminhar conjuntamente.
O Sr. José Varela- Refiro-me a um
0 SR. JOSÉ LEOMIL 0 fator
técnico de São Paulo, grande tisioloeconômico é uma das grandes causas
gista, homem de muito valor.
da tuberculose, mas, a meu vêr, acho
O SR. JosÉ LEOMn. (continuando
a leitura) ltste quadro fotografa . que também o contágio é um grande.
a situação de desamparo em que fator. Por isso não venho falar, ape ..
nas, na profilaxia da tuberculose e
viram :a s nossas populações desde 1930 até 1944, e registra, com núme .. na assistência ao cidadão doente.
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O Sr. Miguel Couto Filho -

V.

Ex.a. acaba de dizer que a tuberculose
não é uma endemia, e sim uma epidemia - e quáse podemos dizer que
é pandemia. o problema é, entretanto,
complexo. Não é só de assistência,
depende também da nutrição, e o defeito começa na própria idade escolar,
em que as crianças são mal nutridas;
as merendas são uma prática introduzida pelos Govêrnos.
0 SR. JOSÉ LEOMIL - Refiro·me
àqueles que já estão doentes, quê já
foram contagiados.
O Sr. Miguel Couto Filho - lt pre~
ciso tambem prevenir.
O Sr. Hamílton Nogueira De
pleno acôrdo com V. Ex.o. A tuberculose já foi endêmica no Brasil; e
hoje, em certas cidades, considera-se
de caráter epidêmico.
0 SR. JOSÉ LEOMIL - Em quase
tôdas as cidades do litoral.
O Sr. Hamílton Nogueira -- Evidentemente, tem havido empenho em
r.esolver o problema, mas nenhuma
plano unüorme foi apresentado, além
de certas medidas, sôbre as quais já
falei. Duas são fundamentais; uma é
a falta de técnicos. Em Aracaju há
um hospital pronto, que não pode
funcionar por falta · de técnieos. O
mesmo acontece na Capital do Es~
tado do Rio de Janeiro.
Mais grav,e ainda é o que se veri~
fica na Capital da República., onde
morreram 7. 000 tuberculosos em 1946,
onde temos necessidade de mais 2. 000
leitos, e a Prefeitura, êste ano, cortou a verba de todos os hospit:a.is, inclusive do Hospital São Sepastião,
onde a redução foi de 380:000$000, falando à moda antiga.
1

0 SR. JOSÉ LEOMIL - Agradeço
a V. Ex.a porque, com sua autóridade,
veiu mostrar ao bacharel qu~~ opina
no assunto que êle, realmente, ·está
dizendo uma verdade.
Ia eu citar um exemplo Sr. Presidente, dos muitos que poderia citar,
para mostrar o desinterêsse dos Govêrnos de nosso pais em cqmbater

com decisão o maior flagelo da hu·
manidade.
A Associação Beneficente Francisco
de Assis, com finalidad·e principal de
combater a tuberculose entre os indivíduos com famílias comprovadamente
pobres, solicitou do Govêrno isenção
de impostos predial e os de transmissão do imovel que ia aqduirir, onde
aliás já funcionava, mas, lhe foram
negados êsses benefícios.
Não é demais que mostremos à Assembléia o quadro dos Socorros rea..
lizados de abril de 1944 a 10 de março
de 1945, num ano só de existência,
pela referida Associação: ( Lê)

.Ambulatório

Indivíduos examinados e fichados . . ..... . ......... .

525

Consultas simples .......... .
1944
Abril . .
Maio . .
Junho . ....................

1.001

Julho . . ................... .
Agôsto . . .................... .

185
174

Setembro . . .. . ............ .
Outubro . . .... . ........... .
Novembro
....... .. ..... .
Dezembro . . .. . ........... .
1945

73

Janeiro . .
Fevereiro .

53

Março .................... .

19
123
118

93
50
39

32
42
1.001

Insta1ações de pneumotórax
no período de abril de 1944
a março de 1945 ......... .
Reirisuflações (aplicações de
pneumotórax) média de 161
por mês .................. .

111
1.777

Injeções de tuberculina de
abril a março (média de 162
por mês ....................
Observações das reações nas
24 horas (médi·a s de 162 por

1.789

mês) .................... .

1.789

Cirurgia.

Operações de Jacobeus . .. .. .
Operações de Toracoplastla ..

35
7
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403

Radiografias
Raodioscopias

457

Pois bem Sr. Presidente: a essa
casa de Caridade que, em tão pouco
tempo, atendeu a mais de 1.000 tuberculosos, negou o Govêrno isenção
de impostos, e nunca lhe forneceu
qualquer subvenção·. Devo dizer que
ali não conheço ninguem, sequer um
servente de dispensário. Entretanto,
se tivermos o trabalho de percorrer os
decretos assinados por êsse mesmo
Govêrno, talvez encontremos vários
isentando de impostos ou concedendo
subvenções a escolas de sambas .
O Sr. Alcêdo Coutinho - Uma das
grandes falhas na assistência a tuberculosos é a falta de amparo às instituições particulares.
O Sr. Campos Vergal - Dou o testemunho de que, em muitas cidades do
· Estado de São Paulo, os poderes públicos criaram uma série de embar'lços à iniciativa particular na construção e manutenção dos sanatórios, asilos e hospitais. Acabo de chegar de
Marília e Tu!)ã e posso atestar êsse
fato a V. Ex.a
0

SR.

JOSÉ

LEOMIL

Agradeço

o testemunho d e V. Ex."
(Lendo).

Sr. Presidente, Srs . Constituintes:
Considera-se que a tuberculose se
apresenta em fase epidêmica, quando
o coeficiente de mortos, calculado 1:a.
base de cem m11 pessoas, excede de 80
óbitos.
·
Ora, pelo obituário que li à Casa,
verificamos que em vinte das nossas
Capitais
argumentando apenas
com a última estatística de 1944 - a
percentagem de m::>rtalidade foi muito superior ao coefici-ente caracterizante da epidemiologia da tuberculose.
Para faz ermos a comparação com
dados positivos, passárei a mostrar o
número de óbitos ocorridos em cada
capital, no ano de 1944, por ondé se
torna fá cil concluir-se que, em várias
delas, o coeficiente de óbitos por tu~
berculose é cinco vêz·es maior do que
o coeficiente de oitenta por cem mil,

que marca a fase epidêmica da peste
branca.
O Sr. Alcêdo Cout-inho - O coeficiente de mortalidade da tuberculOse
no Brasil é dos mais elevados do mundo, só comparável ao da índia, da Chi..
na e de países ainda atrasados, bem
como das populações mais miseráveis
da América Latina, em geral.
O SR. Jos~ LEOMIL Sr. Presidente, tenho de ler êsses números,
ràpidamente, em função do tempo,
que é escasso.
O SR. PRESIDENTE - Há sôbrz a
Mesa um requerimento no sentido de
prorrogação
...._. da sessão por meia hora,
subscn t o pelo Sr . Carlos Pinto. Os
Srs. Representantes que concedem
essa prorrogação queiram levantar-si:!.
(Pausa).

Foi aprovado.
Continua com a palavra o Senhor
Deputado José Lcomil.
0 SR. _JOSÉ LEOMIL Agradeço
a V. Ex.a., Sr.· Presidente. Vou ler o
quadro a que me nfiro.
(Lé):

1944
No Amazonas o coeficiente foi 258,3
3 vêzes maior que oitenta.
No Pará o coeficiente foi 429,5 5 vêzes maior que oitenta.
Em São Luís o coeficiente foi 157,1.
Em Ter ~ zina o coeficiente foi 241,3
- 3 vêzes maior que oitenta.
Em Fortaleza o coeficiente foi 256,9
- 3 vêzes ma ior que oitenta .
Em Natal o coeficiente foi 282,5 _.:_
3 vêzes maior que oitenta.
Em João Pessoa o coeficiente foi
217,2 - 3 vêzes maior que oitenta.
Em Recife o coeficiente fÓi 420;9 5 vêzes maior que oitenta.
Em Ma.ceió o cóeficiente foi 260,4 3 vêzes maior que oitenta.
Em Aracajú o coeficiente foi 129.8.
Em S. Salvador, o coeficiente foi
569,6 - 7 vêzss maior que oitenta. .
Em Niterói o coeficien te foi 319,6 3 vêzes maior que oitenta.
No Distrito F ederal o coeficiente foi
346.5 - 4 vêzes maior que oitenta.
Em São Paulo o coeficiente foi 147,1.
Em Florianopólis o coeficiente foi
411,0 - 5 vêzéls maior que oitenta.
-

-184Em Belo Horizonte o coeficiente foi
4 vêzes maior que oitenta.
Em Cuiabá o coeficiente foi 85,7.
Os elementos dêsse quadro apavorante não se constatam só nas capitais. Em várias das principais cidades
dos Estados, o mal se apresenta com a
mesma característica de epidemia.
Os coeficiéntes de mortalidade por
tuberculo!3e, calculados por 100.000 habitantes, são os seguintes:

340,3 -

Triênio 1941-1944.

Coeficiente
Muritiba
.. . ......... .
351,85
269,40
São F élix . . ........ . .... .
Santo Antônio de Jesus . . . .
220,14
Belmonte ............... .
213,67
Nazaré .................. .
211,94
3 vezes maior que oitenta.
Estou caracterizando bem, e meu
propósito é mostrar que, nessas cidades, o número de mortes é de 4, 5 e
até 7 vezes maior do que 80, já deter-·
minante da forma epidêmica.
Vê a egrégia Assembléia que, nas
cidades, também o coeficiente de mortalidade chega a ser assombroso.
O Sr. Jorge Amado - Aliás. V. Ex.3
falou ~í na zona do fumo, na Bahia,
ou seja em Muritiba, São Felix, etc.
O Dr. César Araújo, autoridade conhecida em matéria de tuberculose,
médico de grande ·nomeada no Estado, realizou, em companhia de
outros médicos, um inquérito nas
fábricas de charutos. nessa zona
da Bahia. e verificou a existência de 30% de tuberculosos entre os
operários que ali trabalham.
Bahia

O SR. JosÉ LEOMIL Vê Vossa
Excelência quanto é preciso e urgente tomar providências enérgicas, sob
pena de se transformar o Bra~:il num
dos maiores hospitais do mundo.
<Continua a ler) :
Minas Gerais

Coeficiente

:Barbacena . .
Juiz de Fora .

131,1
187,8

Estado do Rio de
Janetneiro

coe~ficiente

Barra do Piraí . . . . . . . . . . . . .
Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrópolis . · .. . . · . ·. . . . . . .

123.o
107,3

118,1

Coeficiente
Bauru ...................... .
116,4
Campinas . . ............. .
102,6
Santos . . ................. .
259,6
S. José dos Campos ........ . 1. 209,4:
Sorocaba . . ..... . ......... .
n·:u.
Taubaté . . . .... . ......... .
160,3
S. Paulo

Coeficiente
Lapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,2
Ponta Grossa . . . . . . . . . . . . . .
115.9
J oinvile . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,1
:Rio Grande do Sul
Coeficiente
Alegrete . . .. .. .. .. . .. .. . ..
175,0
Paraná

Bagé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307,7

Jaguarão . . . . . . . . . . . . . . . . .
182,7
Pelotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13J .2
Rio Grande . • .. .. . .. .. . ..
376,5
Santa Maria • . . . . . . . . . . . . .
164,3
Livramento . . . . . . . . . . . . . . . .
161.1
Por aí vê a Assembléia quanto negam' a evidência aquêles que pretendem dizer, na defesa do problema, que
só as Capitais apresentam ·~oeficien
tes alarmantes. Citei várias cidades
dt' diversos Estados, e, se não tr0uxe
mais, foi pelo f a to de não existirem
estatísticas a respeito.
O Sr. Acurcío Tôrres - Mas Vossa
Ex.8 há de convir em que, no combate a tuberculose, o Govêrno tem
feito muita coisa .
o SR. Jost LEOM:IL - Em parte.
alguma coisa.
O Sr. Acurcio Tôrres - Ainda há
pouco, dizia ao nobre orador o Sr . Senador Hamilton Nogueira que, '=!ID
Aracajú, e na nossa cidade, terra na.tal
de V. Ex.a que, aliás, o nobre colega muito honra com o seu mandato
- Niterói - existem dois hospitais
para tuberculosos, construídos pelo
Govêrno do Estado, mas ainda não em
·pleno funcionamento, por falta
de
técnicos.
0

SR.

JOSÉ

LEOMIL -

Por falta.

df verba.
O Sr. Acurcio Tôrres -Perdão; por
falta de técnicos.

O SR. JosÉ LEOMIL
Não queria
sair do programa que me tracei. Mas,
já que V . Ex.a. nobre colega e amigo de infância, D€7"1ntado Acurcio
Tôrres, vem comunicar à Assembléia

185-

que, no Estado do Rio há vãrios hos- meu, onde existem 170 leprosos na rua,
pitais, <"~""·"=' dizer qu.:: só agora foi qu~ sem lugar em que possam ser' hcspi-·'
o Serviço Nacional de Tuberculose e~ talizados.
colaboração com o Govêrno do Est.:::vlo,
O Sr. Acurcio Tôrres - Vossa Ex.a.
construiu um sanatório no Fo!l.seca, permit-e um aparte? O nobre oraaor
onde funcionam apenas 50 leitos, eln- SP,be que, nesta questã-o, o Leprosário
bora lá existam quatrocentos - o que u :..: Iguá, de que se falou hâ !)ouco,
pode .ser deficiente, mas precisamos
é um crime por falta :i e verba.
E, para mostrar a V. Ex. a que: o
reconhecer a utilidade e até a g:anproblema da saúde do pov) não fni
diosri.da;de do serviço :di executado.
tlatado de maneira elogiosa pelo go- Repito: pode ser deficiente ...
vêrno, basta dizer que, no próprio Eso SR. JosÉ LEOMIL - Meu ilustado do Rio - sem que eu pretenda
·Gre colega, . não desejo desviar-me do
alarmar a população local e da Carumo que me tracei - a tuberculose.
pital - existem nada mene.s de 270
Entretanto,
pennita-me V. Ex.a dizer
leprosos, no meio da rua, po!"QHE' não
estrubelecimento
é um deque
êsse
têm onde ficar hospitalizado.;;. Notepósito
de
leprosos.
se que, quando me refiro a Niterói,
incluo, pela técnica da .Jaúd~ Pública O Sr. Acurcio Torres - V. Ex.a sabe
que até há . pouco - não conheço, no
o município de São Gonçalo.
momento, o técnico que se encontra
O Sr. Acurcio Tôrres - Vossa Ex.a
à
frente daquêle leprosário, mas Vossa
não pode negar que em nosso EJtado,
não ignora que o LeprosáExcelência
o Leprosário de Iguá tem prestado
rio de Iguá esteve sob a direção de
relevantes serviços à população flumileprólogo
ilustre de nosso Estado, o
nense.
Dr.
Lauro
Pinheiro Mata, homem esO SR. JosÉ ·LEoMIL Perfeitatudioso e de uma dedicação jamais
mente. M-as êsse leprosário foi orgaultrapassada.
nizado no govêrno do 'Udoso Almirante Ari Pareiras. Entretanto, SeO SR. JOSlt LEOMIL - De pleno
nhores, isso não importa, p-otqne nãc acôrdo. Devo declarar a V. Ex.a que
quero criticar A, B ou C. Meu prosou tão amigo como V. Ex.a o é do
pósito, como disse no inicio .do disDr. Lauro Mata. Na realidade, traCt:!rso, é apenas ataca1: a tuberlJ1 llose
ta-se de um cidadão integérrimo e de
~ só podem ficar contra mim aquêles
grande
competênCia. Quanto ao atual
que se colo-carem ao lado da tubercudiretor do Leprosário de I guá, que
lose, o que não é possfvel, qu~1.ndo todos
nos esforçamos nessa luta sacrosanta, conheço apenas de vista, posso asseverar ser um môço bem ·intencionado
~m benefí-cio do povo, que está mormas que nada pode fazer pela aurendo numa proporção alarmante .
sência absoluta -de verba.
O Sr. José Varela - .v. Ex.a da liQuando faço minha critica, não
cença para um aparte? No tocant~ à
lepra, no meu Estado, quero dizer Que ataco os médicos brasileiros, verdao zêlo das autoridades é tal que, até, deiros sacerdotes no oficio. Tudo se
houve um caso de mandado de segu- limita, como acentuei, à falta da
rança, no Tribunal de Apelação, para verba.
doente não contagiante, atacar'lo de
O Sr. Campos Vergal -. Conheço
lepra nervosa, que o Departamento de · muito bem o leprosário de PirapitinSaúde fez ques-t ão de interr.'ti Quer
gui, em São Paulo, dando asilo para
dizer: todos os doent~s de lepra são mais de três mil doentes. Posso gaisolados.
rantir a V. Ex.a, que há deficiência
0 SR. JOSÉ LEOMIL - No Estado
completa de tudo, dentro daquêle lP.·
de V. Ex.a.
prosário. Os doentes vivem em perO Sr. José Varela Ytsse doente manente estado de miséria. E acrest eve de emigrar para Pernambuco ou cento a V. Ex.a que, sendo o nosso
Alagoas.
regime democrático como é, êstes ci0 SR. JosÉ LEOMIL - 0 Estado dadãos brasileiros deveriam escolher
de V. Ex.a é mais feliz do qt!e o seu diretor um homem que os dir1-
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gisse carinhosamente, dando-lhes uma
vida condigna.
o SR. JosÉ LEOMIL. - Dai o
afirmar eu à Assembléia que o Leprosário de Iguá, em Itaborai, é mais
um depósito de doentes, por falta àe
verba.
O Sr. Alcêdo Coutinho- Com uma
renda nacional miserável como a que
temos, nunca poderemos executar um
plano eficiente de combate à tube;.·culose; entretanto, existem dois recursos de profilaxia, nos quais podemos ser considerados como pioneiros
do seu emprêgo: a abreugrafia e a vacina BCG, que podiam ser largamer.;.te
aplicados em todo o Brasil, com resultados positivos.
0 SR. JOSÉ LEOMIL V. Ex.6
lembra muito bem. Devo observar
que a própria abreugrafia, custa, apcnnas, Cr$ 2,00 cada uma,.; e, mesmo
assim, o Brasil não pode atender aos.
seus doentes.
O Sr. Osorio Tuiuti - Desejo cola- borar com V. Ex.a, dizendo, sem querer criticar êste ou aquêle, que ::tos
nossos detentores do poder público,
em regra, falta a mentalidade 'necessária, pois, geralmente, consideram.
cousa de somenos a saúde das populações. Há uma grita de norte a nll
do País a respeito dessa defipiêncta.
de verba. Posso citar o caso dp Hospital São Pedro, em Pôrto ~\legre,
estabelecimento do tempo da :Monarquia,· que não pode, sequer, ~·tbrigar
mil doentes, e hoje lá vivem oito mil,
tratados quase como
verdadeiros
porcos.
0 SR. JOSÉ LEOMIL - Agradeço O
aparte de V. Ex.a.
· Sr . Presidente. As estatísticas evidenciam que, só nas Capitais, em
1944, morreram . de tuberculose 20.000
pessoas o que é, incontestàvelmente,
:indi·ce alarmante de mortalidade .
Para mostrar à Assembléia que a
peste branca é a responsável por um
gran.de número de mortes de brasileiros, lerei quadro comparatiyo referente ao ano de 1944, entre os óbitos
causados por tuberculose e o número
de mortos resultantes de várias causas,
inclusive, já se vê, suiddios, de~,s.astres,

assassinatos, que ocorrerB!m em tôdas
as Capitais.
1944
Total de

~bitos

de tuberculosos

Manaus
................. .
Belém. . .. . .... . ........... .
São Luiz . ............. . .... .
Terezina . . ............... .
Fortaleza . . ... . .......... .
Natal .... . .................. .
João Pessoa . ............... . .
Re·cife ....................... .

290

883
144
168
513
168
217
1.555

243
1\!raceió ..................... .
82
Ar.acajú · . ................... .
Salvador .................... . 1.162
240
Vitória ...... .. .... . .. ...... .
487
):\literói ..... . ...... . ......... .
Distrito Federal . . . ......... . 6.516
São Paulo .................. . 2.161
Curitiba .................... .
157
Florianópolis . . ............. .
107
Pôrto Alegre ............... . 1.19!!
Belo Horizonte ............ .
821
Cuiabá ...................... .
50
Total de óbitos por tôdas as causas
Manaus ......... . . . ......... . 2.427
Belém .......... ... ~ ........ . 4.860
São Luiz .. . .... .. .......... .
1.435
Terezina ....... .. . . ... . .. . .. . 1.098
F'ortaleza ....... . . . ... . ..... . 5.827
Nat al ........... . . . ... . ..... . 2.625
João Pessoa ...... . .. ·: ...... . 2.312
Recife . . . ~ .................. . 11.482
Ma·ceió ..................... . 2·.661
Aracajú .. . ....... . .......... . 1.152
Salvador .. . .. .. ......... .. . . 9 . 214
Vitória ........... . ......... . 1.539
Niterói .. .. .... .. . . . . ....... . 2.951
Distrit-o Federal . ..... .. .... . 36.846
São P aulo ....... . ......... . 20.128
Curitirba . .. ................. . 2.347
Florianópolis ....... . ......... . 1.428
Pôrto Alegr.e ............ . .. . 5.440
Belo Horizonte ............. . 4.742
Cuiabá ..................... .
409
Ninguém, Sr. Prestd.ente, poderá
negar a situação alarmante em que
nos encontramos.

Foi demon~trardo que, só na metrópole, morreram em 1944, de tuberculq.se 6. 516 pessoas, número cinco
vêzes mai-or, do que o punhado de
heróis brasileiros que d e r a m suas
vidas no cont~nente europeu, lutando
p ela demooracm.

-
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Releva notar, Sr. Presidente, que o
rnúmero de óbitos vérifi·cados nesse
ano, no Distrito Federal, é três vêzes
maior do que o obituário resultante
de nove moléstias infe<!to-contagiosas,
que não excedeu de dois mil quatrocentos e vinte dois óbitos.
Eis o qua;dro:
1944
Distrito Federal

óbitos por tuberculo.se . . . . . 6. 516
óbitos por coqueluche, difteria,
disenteria, tifo, gripe, lepra,
poliomielite, sarampo, variola, alastrim . . . . . . . . . . . . 2 .422
O quadro relativo ao Distrito Federal é desolador. Morrem, por dia, 18
pessoas de tuberculose,, o que corresponde, mais ou menos, a um óbito po1·
80 minutos.

.

Sr. Presidente, deixemos os mortos;
êles encerram os seus dramas; tratemos da tuberculose, que continua
sua faina destruidora.
Precisamos agir, imediatamente, em
socorro do exército de doentes que
transforma o Brasil em vasto hospital.
O momento é muito mais grave do que
aparenta, e, a êsse respeito, dizem melhor do que as minhas palavras os cada'Stro5 toráxicos a que foram submetidos vários grupos sociais, aparentemente sãos, cadastros realizados em
várias Capitais, e que . nos dão a triste
notícia de qeu, em médil\ de cada grupo de 100 individuas tidos como sãos,
cinco dê 1 e s são portadores de tuberculose.
Ei s os resultados dêsses cada,stros,
e que se encontram à fls. 70 e 71 do
livro "Tuberculose Inaparente", d.a
Professor Aloísio de Paula:

CADASTRO TORACIGO, RIO DE JANEIRO E S. PAULO

(*)

RIO DE JANEIRO

I

Grupos Sociais

Menores .

Número

.......................I
I

Desportistas

................... \

1.842

.

................·j

888

1

I

l

I
1

1.794

I
I

I

1.633

....................... I

I
1

39
2,11 %

(*)

J

1.005
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29
1
1,57 % 1

T. P.
68
3,68 %

I

I

12
1,34 %

6
o,6a. % 1

17

-

0,95%

34

I

-

\ Total
1

2,08%

Solda dos .

Não

I

I
Recrutas ........................

\

IEvolutiva ]Evolutiva

l

I
Universitários

T.Jl.

o
0,00 %

I

15
0,92 %

I
I
I
I
I
I
I"

18
2,02 %

17
0,95 %

I

49
3,00%

2
I
0,20 % I

2
0,20 %

I
I

I

Aloisio de Paula.

...........

Marinheiros .

'

-

188 __,

.... .. .

21.460

143
0,67%

+:m&ILCW

~~

Policiais .

.......................

4.565

I
I

151

8
0,04%

24
2,40%

.

15
1,50%

I
I

-~

Comerciários . . ..................

527

22
4,17%

I

2

0,71%

I
I
I
I
I

0,37%

39
3,90%

24
4,54%

I
Trabalhadores Operários

...... ..

52.648

I
. ........... . ...... I1
I
!

. á.
Func10n nos .

População dos morros . . . . . . . . . . .

Total .

•

•

I

••••••••••••

•

•••••

I
·I

lI

974
1,85%

I

I

1.286
2,44%

2.260
4,29%

8. 529

317
3,72%

281
3,30%

598
7,02%

1. 576

61 .
3,87%

B

0,5U%

69
4,37%

1.643
1,70%

1.732
1,81%

3.375
3,51%

81
3,14%

2
0,08%

91
0,70%

134
0,03%

96.467

I
SAO PAULO

Menore.s . . .......................

Operários . . .................., ....

2.580

I
I

Funcionários . . ...................

Imigrantes N ardeste

12.977

3.515

....... ,..... I

1.510

I
I

Tot2.l .

I
•••

•

•••••••

•

•••

•

•

·I

•

•••

I

I

20.582

I

II
l

J

II
I

l!

I
I
I
I

83
3,22%

225
1,73%

I
18
0,51%

55
1.56%

II

73
2,07%

17
1,12%

4

21

0,~6%

II

-- 195
0,95%

II

207
1,07%

1,39%

402
2,02%
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Grupos Sociais

Número

I

T. P.

f

Não

I

Total

I

Evolutiva !Evolutiva \ T. P.
I
______.;.!_ _
- PORTO ALEGRE

Menores .

...................... ·I

4.671

.

.... ................... t

21.271

·j

25.942

Maiores

Total . .. . ... .. ..............

I
1

I
l

3
0,06%
1.231
5,80%
1.234
·'4,75%

15
0,32%
955
4,49%
970
3,74 %

18
0,38%
2.186
10,29%
2.204
8,49%

137
2,20%

67
1,07%

204
3,27%

48

303
9,95%

11,52%

736
3,20 %

1.288
5,60%

4.003
2,28 %

7.824
4,46%

VITóRIA

Vários grupos ......... . ...•..... '/

6.243
BAIDA

Vários grupos

3.043

1,57%

351

BEL~M

Vários grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. 000

552
2,40 %

GRANDES CIDADES DO BRASIL

Vários grupos ........ ·.. • .. . . .. ..

(*) Pág. 71 · Rio, 1-4-1946.

175.277

Tuberculose Inaparente -

Baseados, pois, nas probalidad.es
estatisticas, a parllr do per-centual
médio de indivíduos encontrados doentes, em coletividades aparentemente sadias, podemos concluir, com;>
.Já foi dito, que, em cada ce.m indivíduos examinados nas Capitais, existem 5 tuberculosos.
Logo, somando as populações das Ga.
-pltais aproximadamente &eis milhões
de habitantes, chegaremos à catastrófica verdade de que, só nas Capltais
há, 300 mil tuberculosos!

3.821
2,18 %

Aloisio de Paula.

E quantos existirão por todo' êste
Brasil?
Já em 1939 o Dr. Alvaro Guião, Secretário de Educação e Saúde do Estado de São Paulo, no Primeiro Congresso Na.ICional de Tuberculose, dizia :
11
Sabemos enorme o maleffcio que
sofre o Brasil, causa do pela tuberculose . Estatísticas deficientes e falhas, fato reconhecido pelos m~mbros
d.ê ste Congresso, impedem ajuizar~se,
com acêrto, da estensão da hecatombe
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tuberculose. Mas, não temo exagerar,
calculando em 60.000 as vjdas anualmente ceifadas pela tuberculose. em
território nacional. E se os caws de
morbidade podem ser modestamente
avaliados pelo qufntuplo dos casos
mortais, deve existir nas plarga-s brasileiras cerca de 360.000 tuo~rculosos
neeessitando de cuidados ~s·:J~~:!aliza
dos. E' um aluvião de enfêrmos que
espera por piedade de seus semelhan..
te~. o alento de uma atenção. Em São
Paulo, 7. 000 brasileiros, aproximadamente, desaparecem por · ano, v1t1mlls
da peste branca. Pelo mesmo-ocálculc,
42.000 paulistas arrastam penosamente a vida, jungidos às incertezas da.
sorte. E'.. grande, po-rtanto, a cifra de
n-ossos patrícios que arcam nom a canga terrivel de provêr à subsistência
combalida pela doença, à custa de
uma atividade quase sempre impróprh.
4J.ém do aspécto ·moral, vultoso aesfalque solapa, continuamente, a ~co
nornia de nosso povo, em resultada da
inatividade dos enfêrmos. Milhares de
contos fogem anualme·nte ao pa t.rimônio do n-osso tr·a balho, dol-orosamente tragados pela morbidade e mortalidade tuberculosas".
I

O Serviço Nacional de Educação Sanitária editou, em 1942, u;.m Plano de
· luta anti-tuberculosa, apr~sentado à
Sua Ex . o Sr. Ministro do 'l'rabalho,
Indústria e Comércio, Plano d..-t autoria d·e uma Comissão de 'Tisio1o'gistas
de nomeada, como AbelartZo Marinho,

Aloísio de Paula, Arlindo deI Assis, Fernando Carneiro e Genés;io Pitanga.

Esta Comissão chegou, colno se verifica à página 45, às seguii,t tes conclusões sôbre a parte relativa à m.:>rtalidade causada pela Tuberculose: "A
mortalidade por tuberculos·.e, nas principais cida·des do pais, é tão elevada
que pode ser comparada, apenas, à que
I
apresentavam os grandes c·entros europeus há mais de meio s-éc;ulo, quando
a humanidade ainda não se havia beneficiado das grandes cmp.quistas da.
civilização moderna.. Já n<ls referimos
a carência de rigor de que se reEsentem a generalidade das esta.tfsticas nacionais relativas à tuberc:uloS'e, mas,
na es-pécie, o êrro existente somente
pOderá ser para menos~ sabido que
1

I

se

muito
ellde o diagnóstico de tuber·
culose nos atestados de óbito.
Em artigo, sob título "A Peste Branca", publicado no "Correio da Manhã',
de 21 de agôsto de 19<45, o jornalista.
patrício, uma das mais belas culturas das nossas letras - Dr. Rena to
Travassos - alertava a tôdos os brasileiros, e estimava em um milhão o
número de tuberculosos no Brasil. d ,y~
quais morriam cem mil por ano.
Pelas estatísticas computadas e elementos subsidiários, chegamos a dolorosa realidade de que a tuberculose
está. matando de maneira espantosa.
e, o que é muito mais grav-e, . contaminando maciçamente as nossas populações, pois, dia a dia. mais aumenta
a incidência. sôbre as coletividades
apare1;1temente sãs.
E' de notar que o contágio à infância alcançou tamanho grau de elevc.ção, que o Dr. Manuel de Abreu, com
a sua autoridade, afirmou: - "A tuberculos·e faz verdadeira he~ca.tombe
na população infantil".
Quem, de boa fé, poderá negar agra;.
vidadre do momento que atravessa o
pais?

Já li à Assembléia o quadro d3 óbitos ocorrido em tôdas as Capitais ~vi
denciando que o mal cresce em nscençã.o aterrorizadora, quando, nos noJc:sos
clias. não mais se justifica e-ssa elP-vação de mortalidade, poTque a tuberculos·e já é considerada doença curá·
'Vel, existindo, também, meios efit•ientes de defender as suas vítimas e evitar o contágio em massa das coletividades.
Sr. Presidente, diante das e!"t:ltís··
ticas, podemos afirmar que, até hoje,
no Brasil nunca se fêz qualquer campanha séria e eficienrte contra. a tuberculose.
Sem dúvida, os programas d3 combate ao mal existem, e são têcnic~
mente perfeitos; sem dúvida, os nossos.
tistologistas são homens de ~ompro-:
vado sabe·r , e entregam-se à luta com
ardor e verdadeira abnegação: mas
êsses abnegadüs formam uma equipe,
aproximadamente, de 500 médicos que,·
evidentemente, não pode dar as~istencia a um milhão de doentes espavha.dos
pelo Brasil.

-
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Os Govêrnos nUIIlca encararam de
frente, o problema, e se não fôssem
vários dispensários particulares, por
certo, a tragédia dos nossos doentes
tornar-se-ia muito maior.
As v;erbas destinadas a êsse fim são
tão ridículas que nem tôdos os H0spitais, já exiguos em número, podem
manter:se em pleno Iuncionament:>,
como acontece com o Sta. Maria,sltuado em Jacarepaguá, que, embora possuindo 600 leitos, só tem em funcb-

namen to 100 dêles, porque os restantes não poderam ser preenchidos, por
falta de verba 1
Uma das provas irrefutáveis do de-·
sMnparo em que vivem as nossas populações doentes está no fato de possuirmos, apenas, 12.004 leitos, para
atender a mais de um milhão de enfêrmos!
A desídia, o descaso do poder pú- ·
bllco se retrata no quadro que passo.
a ler:

MINISTÊRIO D.A EDUÇAÇAO E SA.úDE

. Leitos em Hospitais Hospitais e Sanatótóriqs para tuberGerais
cu1osos
Capital
Capital InteTior
InteriJOr

Alagoas . .
. ............ .
Amazonas
. . . . . ...... .
Bahia
............. .
c·eará. . .
. ............. .
(Em funcionamento 5il. )
Estado do Rio ............. .
Espírito Santo . . . ..... ..
Dis·trito Fede.r al . . . ...... .
Maranhão ............... .
Mato Grosso ............ ..
Minas Gerais . . . .. ... . . . .. .
Pa..1·á . . . . . ...... . ..... .. .
:Paraná .... . . . ... . ..... . .
Pernambuco . . . . . ..... . .. .
Rio Grande do Norte ..... .
Rio Grande do Sul . . . . . ..
Santa Catarina . . . . . .... .
. Sergipe · . . . . . .......... .. .
São PaulJ .. ..
.. ... . .. .
Ponta Porá ............... .
Iguaçn
Total . .

240
48

29

2

350
32
7()1

446
40
49-7

130
2.439
150

(*)

26

24
30

72

707

171

18

93
70

268

20
2

6

86

299
39
20
395

33

16
61

581
114
700

1.253

1.7sa

7.379

2.926

4
6

771

928

Observação:
Total de leitos em' Hospitais Gerais ........................... .
Total de leitos em Ho~pitais e Sanatórios para tuberculosos ... .

1.699
10.305

Total de leitos . . . ....... . .

12.004

(* , Em funcionamento - d~ 2. 000 leitos - ver Revis-ta Municipal
aa.neamento antituberc:ulosn do Distrito F'ederal - e citar o Ho~Spi.tal Santa
Mana.
Rio de Janeiro, 1 de ab!'il df. 1'946.

-192Se é verdade, Sr. Presidente, q"~.te
em 1944, só nas Capitais faleceram
vinte mil pessoas dêsse mal, e se também é verdade que só existem doze mil
l-eitos, fácil é concluir que oito mil
doentes só das Capitais teriam morrido nêsse período sem assistência médica, ou melhor, em lugar, inadequado,
sem as condições higiêni-cas, sem as ·
medidas preven~lvas contra o contágio.
·
Aqui mesmo, na Capital da Repú-

blica, existem, apenas, como já se disse, dois mil ltitos em funcionamento, e, portanto, sabendo-se que o número de óbitos, em 1944, nesta cidade, foi de 6. 516, podemos concluir
que, para cada cidadão que teve a felicidade de morrer num leito de Hospital, depois de haver contaminado a
família. três outros morreram sem nenhum amparo, espalhando bacilos em
profusão.
A falta de hospitais para recolher os
enfêrmos, além de ser um crime do
Poder Público uma falta desumana
não a maior·- da propagação do contágio, pois, é sabido que nos meios
<lnde a promiscuidade é a regra, um
óbito corresponde a nove novos doen-

t~.

'

O Govêrno, 8r. Prestdente, está diante de um problema inadiável, e se..
remos os ma10res cnm1nosos, senão
iniciarmos, imediatamente, uma campanha, eficaz, objetiva, de profilaxia
da Tuberculose e da Assistência efetiva às suas vítimas.
No Rio de Janeiro, a Cida.·de M.ara·vllhosa cantada em versos pelos poe.•
tas e pelos trovadores, cercada de Pallicios suntuosos e de arranha-céus,
.existem tuberculosos termii1ais. andando pelas ruas, como se fõssem a
própria morte materializada, porqu~
<l Govêrno não lhes dá um lugar onde
'POSsam morrer tranquilamente;
nos
I
•
morros, nos mucambos cario:cas, v1vem,
:abandonados centenas de cidadãos, entregues, a sua própria sort'e, contagiando e aumentando cad.a vez mais,
() nosso exército de infelizes, e esperando a vez para morrer .
Há dias, assisti, a uma cellla que de:sejava fõsse presenciada por tOda a
.Assembléia. Num cas·e bre infecto, cheio
•

•

•

I

de lama, medindo, se tanto, um metro e meio quadrado, sem luz, sôbre
umà tábua, esperava a morte, há vários dias _ma mulher tuberculosa.
Naquele dia, só bebera um copo de leite. levado por uma dessas almas magnânimas. Quando lhe disse, num gesto de solidarie·da-de, que ela ficaria
boa, respondeu-me com a cabeça: Não, e com a voz sumida pediu-me
que a tirasse dali porque junto ao seu
casebre existiam muitas crianças.
tsse casebre é um dos pardieiros
dentre centenas, situados no
local
chamado Praia do Pinto no Leblon,
onde vivem na maior promiscuidade.
mais de cinco mil párias. E dizer-se
Sr. Presidente, que a cem metros, se
tanto, dêsse casebre, escarnecendo da
miséria existem vários arranha-céus
e até o Hospital Miguel Couto.
Não narrei êsse fato com o propósito de explorar o sentimentalismo da
Assembléia, mas, tão somente. para
demonstrar que conheço a situação de
miséria em que vive as populações desprotegidas nesta Capital, onde um censo fel to· em 1940 mostrou a ex1stência
de mais de quarenta e oito mil casebres em condições ambientais péssimas.
Os dados que forneci encerram uma
Verdade inc-ontestável. Urge iniciemos a Campanha e que o Povo, as
entida·d es particuhres, os médicos em
geral, todos, enfim, se unam para prestigiar as Aut oridades Sanitárias. R1C08 e pobres precisam lançar-se à luta, tendo no pem:amento as palavras
d e Rodolfo Mitall:
A Tuberculose não é . um privilégi-o, ou melhor, não um privilégio odioso dos pobres. Devasta
tôdas as camadas da população,
põe em perigo a saúde, e, mesmo,
a. vida do milionário e do mendigo,
do grande industrial e do simples
trabalha-dor manual, do funci<mário e do camponês'.
Para darmos, porém, inicio a essa
campanha benemé rita, que será, sem
dúvida , uma das mais
nobres das

que .já se fizeram no Brasil, precisamos que o Sr .Presidente da República .decrete urgentemente · wna verba
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atender às necessidades imedia-

tas que são:

a>

a.um.ento de leitos.
b) au.mento de técnicos.
c) realização de cadrastros toráxicos obrigatórios .
e) tratamento obrigatório.
Para êxito dessa jornada pratiótica;
necessitamos de Legislação que permita ao Orgão Encarregado de sua
realização, o S. N. T., dirigir, controlar, e executar tôdas as medidas
que se tornarem precisas para o
cumprimento do seu p.rograma.
Sr. Presidente, não sendo médico,
mas desejando, ardentemente, cooperar na luta contra a Tuberculose, vali-me, para fazer o meu modesto
tra.balho, . dos ensinamentos de dois
Ti3iologista3 que fazem da profissão
um verdadeiil'o sacerdócio. Refiro-me
aos Dr6. Adel Alvim e Erotides A.
do Nascimento, a quem agradeço de
coração os obséquios que recebi.
Dirigindo apêlo à Assembléia, para
qrue iniciemos uma luta contra a tubercuiose, prometo trazer à Casa, em
breves dias, dados fornecidos por outras pessoas entendidas, a fim de que
seja começada essa campanha. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador
é cumprimentado).

O SR. PRESIDENTE: -

Vou retirar da Ordem do Dia. e encaminhalos à Comissão de Estudos das Indicações os requerimentos ns. 11 e 51,
de 1946, para que se manisfeste a
respeito.
Vou levantar . a sessão designando
para a de &manhã a seguinte :
ORDEM DO DIA

Continuação da discussão única do
requerimento n.0 16, de 1946, solicitando seja o Ministro da Agricultura informado do grande anseio da
nossa. população rural de colaborar
com o Poder Executivo na obra de
revivificação dos nossos sertões contando com a garantia da mecanização da lavoura e de outros beneficios.
Discussão única do requerimento
0
n. 48, de 1946, solicitando informações ao .Poder Executivo sôbre a

aplicação do art. 19 do Decreto-leJ,
que instituiu o Fundo Nacional de
Proteção à I~fância e bem assim
sôbre os dispositivos da Cotl$tituiçr..o
de 1934, referentes ao assunto.
Discussão única do requerimento
n.0 36, de 1946, solicitando ao Poder
Executivo informações sôbre declarações de lucros para efeito do pagamento do ímpôsto sôbre a renda,
feitas por sociedades anônimas na ..
cionais e estrangeiras, que exploram
vários serviços no território nacional,
Discussão única do requeriment.J>
n .0 22, de 1946, solicitando informa·
ções ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça e Ne..
gócios Interiores, sôbre pagamento de
gratificações a juizes eleitorais, no~
Estados e aos preparadores das eleições de 2 de Dezembro último.
Discussão do requerimento n.0 40,
de 1946, pedindo se consigne em .ata
voto de regozijo pela chegada do prl·
meiro trem, conduzindo minérios, a
Volta Redonda.
Discussão única do requerimento
n. 0 30, de 1946, solicitando ao Poder
E;~ecutivo informações sôbre o a:Q~
damento das realizações empreendi•
das em Alagoas pela Companhia m..
droelétrica do São Francisco, auto·
rizada ·a organizar-se pelo Decreto-.
lei n .0 8 . 031, de 1945.
·
Discussão única do requerimento
n.0 44, de 1946, solicitando sejam en..
caminhadas ao Poder Executivo sugestões sôbre medidas a serem tomadas para debelação da crise eco"
nômica.
·
Discussão única do requerimento
n .0 60, de i946, requerendo que o ·
Poder Executivo informe se foram
tomadas pela Comissão de Marinha
Mercante medidas proibitlyas da majoração de fretes de gênetos alimentícios.
·
Discussão única do requerimento
n.0 62, de 1945, solicitando informações ao Poder Executivo sõbre as
medidas tomadas ou a serem toma-:das com relação ao problema dos
nossos transportes marítimos. ·
Discussão única do requerimento
n.0 21, de 1946, solicitando que a
Mesa da Assembléia oficie ao Prefeito do ·Distrito Federal, solicitando
suas providências junto à adminis-
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tração da Companhia Light and
Power, a fim de que sejam tomadas
várias medidas que beneficiem o serviço de transporte de passageiros de
bondes.
\
Discussão única . do requert.mento
n.0 63, de 1946, solicitando seja sugerido, pela Mesa da Assembléia ao
Poder Executivo, o estudo e construção de duas pontes sôbre o rio São
Francisco; uma ligando J oazelro, no
Estado da Bahia, a Patrolina, em
Pernambuco; e outra, neste último
Estado, em Jatinã.
Discussão única do requerimento
n.0 46, de 1946, solicitando medidas
do Poder Executivo tendentes a mobilizar todos os recursos e meios de
transporte dlsponiveis nos EstadoS do
Rio Grande do Sul, santa Catarina
e Paraná, para dar vasão ao escoamento da safra do milho; e concessão de prioridade para o transporte
de cereais das zonas produtoras aos
centros consumidores.
Discussão única do requerimento
n.0 42, de 1946, pedindo a. interfe·rência da Assembléia Constituinte
junto ao Poder Executivo para· que
seja considerado válido para os próximos pleitos estaduais e municipais
o alistamento .voluntário sob ·o qual
se realizaram as eleições de 2 de Dezembro .'
Discussão única do requerimento
n.0 69, de 1946, solicitando ao Poder
Executivo a revogação do decreto que
prorroga, por mais um ano, o ·mandato das atuais diretorias das entidades sinçlicais.
1

Deixam de cam.parecer 63 Senhores Representantes:
1

Partido Social DemOC1'ático

Am·azonas:

· Ccsme Ferreira.
PaTá:

Carlos Nogueira.
Ma.1·anhão:
PereiTa Júnior.
Frota Gentil.
. Almeida Monte.

Raul Barbosa.
Ss4nuel DuaJrte.

Pernambuoo:
JBII'bas M811'wn.hão.
Alagoas:
Farla.s Júnior.
Afonso de Canalho.
Sergi!pe:

Le1Jte Neto.

Bahia:
Aloisi() de Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Altamirn.ndo .'1equião.
Eunárpio de Queirós.
Luis Barreto.
Espiri to Santo:
Henrique de Novais.
Rio de J.anei;ro:
Per:eiTa Pinto.

Minas Ge·rais:

Rodrigues SeaJbra.
Pedro Dutra.
Bias Fortes.
Jos~

Alk.mim.

Rodrigues Pereira.

Olinto Fonseca.
L air Tostes.
. São Paulo:
Martins Filho.

José A.xn):ando.
Horácio Laf.er.
Joã.o AbcL.:a .
Honório

~lOntelTo.

Goiá'S:
J oli.o d' \hreu.

GuiLherme Xavier.
MaJto Grosso:
Argemíro FiaJho.
Paraná:
Roberto GlasseT.
João Aguiar.
Santa Catarina:
A1tamiro Guim.a rães .
Orlando Brasil.
Roberto Grossembache-r.
Ha.ns Jordan.
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:Sitencourt Azambuja.
União Democrática Nacional

Distrito Federal:
Antônio Silva.
São Paulo:
Hugo Borghi.

Piauí=

.Adelma.r Rocha.
Oewrá:

Partido Trabalhista Brasileiro

·

Gentil Barreira.
.Beni Carvalho.
Egberto Rodrigues.
Alencar Araripe. ·
Paraiba:

Plinio Lemos.
Sergipe:
Leandro Maci'el.
Herlbal'<io Vieira.
Bahla:

Clemente Mariani.

Ped.Toso Júnior .
E!Thslébio Rocha.
Partido Comunista do Brasil
São Paulo:

José Crispim .
Partido Republicano

Pernambuco:
Sousa . Leão. ·

Min·as Gerais:
Felipe Balbi.
S-ão Paulo:
Altino Arantes.
Partido Democrata Cristão

São Paulo:

Manuel Vitor.
São Paulo:

Romeu Lourençã.o.
Aurellwno Leite.

Santa C.atarina:
Tarvares d 'Amaral.

Partido Popular Sindicalista
000-~râ:

João Adeodato.

Levanta-se a sessão às 18 horas
e 20 minutos.

43.a. Sessão, em 9 de
Presidência.

Abri~

de 1946

dos Senhores MeloViana, ?residente, e OtáviQ Mangabeira, 1.0 Vice-Presidente.

As 14 horas, comparecem os senhores:

Sergipe:

Partido Social DemocrátiCo

Leite Neto.

Acre:
Castelo Branco.
::S:ugo Carneiro.

Amazonas:

.âlvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Peres.
Pereira da Silva.
Pará:
Nelson Parijós.
João Botelho.
li!Ioura Carvalho.
li!Ia.raD:hão:

Crepori Franco •
.Piaui:

Areia Leão.
Rio Grande do Norte:

Valfredo Gurgel.
Pa:raiba:
J"anduí Carneiro.
Pernambuco:
Agamemnon Magalhães.
Gercino de Pontes.

Alagcas:
Teixei.-a de Vasconcelos.
Silvestre Péricles.
Medeiros Neto.
Lauro Montenegro.

Bahia:
Fróls da Mota.
Espirlto Santo:
Ari Viana.
Vieira de Rezende •

Distrito Federal:
Jonas Correia.

-ruo-·de- Janeiro:_.
Alfredo Neves.
Carlos Pinto.
Reitor Collet.
Bastos 'l'avares.
Erigido Tinoco.
Minas Gerais:

Levindo coelho.
"Melo Viana.

Benedito VaJ.a.clares.
Bias Fortes.
Duque de Mesquita.
Israel Pinheiro.
Wellington Brandão.
Augusto Viegas. ·
Gustavo Ca-panem&.
Mílton Pra.tes.
Alfredo Sá.
São Paulo:

Antônio Feliciano.
Costa Neto.
Atalfba Nogueira.
Alves Palma.
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Pedro Ludovico.
Guilherme Xavier.
Pa:raná:
FlSvio Guimarães.
Gemi Júnior.
Santa Catarina:
Nereu Ramos.
Otacilio Costa.
Orlando Brasil.
Rio Grande do SUl:

Adroaldo Costa.
Damaso Ro<:ha.
Manoel Duart~.
Sousa Costa.
Bittencourt Azambuja.
Glicêrlo Alves.
Nicolau Vergueiro.
Berophilo Azambuja.
União Democrática Nacional

Amazonas:
Severlano Nunes.
Pará:

Agostinho Monteiro.
Epilogo campos.
Maranhão:
Als.rlco Pacheco.
Antenor Bogéa.
Piaui:

José Cândido.
Antônio Correla.
coelho Rodrigues.
Ceará:

Plinio Pompeu.
Fernandes Távora.
PaUlo sarasate.
Edgar Arruda.

Rio Grande do Norte:.
Aluisio Alves.
Paraíba:
Al'gemiro de Figueiredo.
João Agripino.
Plinio Lemos.

Alagoas:
Rui Palnieira.
Bahia:
·
Otávio Mangabeira.
Manuel Novais:
Dantas Júnior.
Aliomar Baleeiro.
Alberico Fraga.
RUi Santos.
E. Santo:
Luis Cláudio.
Distrito Federal:
Hermes Lima.
Rio de Janeiro:
Prado Kelly.
Soares Filho.
Minas Gerais:
Milton Campos.
Licurgo Leite.
São Paulo: .
Mário Masagão.
Plinio Barreto.
Toledo Piza.
Aureliano Leite.
Goiás:
Domingos Velasco.
Jales Machado.
Paraná:
· Erasto Gaertner.
Rio Grande do SUl:
Osório Tuiuti.
Partido 'l'rabalhista Brasileiro

Amazonas:
Leopoldo Neves.
Distrito Federal:
Baeta Neves.
Minas Gerais:

Ezequiel Mendes.
São Paulo:
Guaraci Silveira.

.-
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Rio Grande do Sul:

-João Ursulo Ribeiro Coutinho Filho •

.Artur Fischer.
Partido Comunista do Brasil

Bahia:
C3.rlos Marighélla.
Distrito Federal:
Batista Neto.
Rio de Janeiro:
Claudino Silva.
Alcides Sabença..
São Paulo:
.Jorge Amado.

EXPEDIENTE

Partido Republicano

-----88,

1946 ·
Requer informações sôbre a· ati-

REQUERIMENTO :N •0

Minas Gerais:
.Jaci Figueiredo.
Partido Democrata Cristão

Pernambuco:
ArrUda Câmara.
Partido Republicano Progressista

. Rio Grande do Norte:
Café Filho.
O SR. PRESIDENTE -- Achando'Se presentes 110 Senhores Representantes, declaro aberta a sessão.
Passa-se à. leitura da ata da ses.são anterior.
O SR. :EroGO CARNEIRO (1.0 Suplente de· Secretário, servindo como
.2.0 ) - procede à leitura da ata.

· Vem à Mesa

Oficio:
Do Sindicato dos Economistas no
Estado de São Paulo, enviando sugestões à futura Carta Magna do Pais.
A Comissão de Constituição.

Maranhão:
· LiD.o Machado.

O SR. PRESIDENTE .são a ata.

O SR. PRESIDENTE - Não havendo quem peça a palavra sõbre
a ata, encerro a sua cill;cussão e a.
submeto a votos. <Pausa)
Está aprovada.
Passa-se à leitura do Expediente.
O SR. LAURO MONTENEGRO (3.0
Secretário, servindo como 1.0 ) - procede à leitura do .seguinte

Em discus-

a: se~te

DECLARAÇÃO

Declaro que se estivesse presentt>
:à sessão de ontem em que foi votada
;a preferência do requerimento n.0 81

·de autoria do Deputado Artur Bernardes Filho, teria votado a !avor
-dessa preferência.

DE
--·

-~

tude do Govérno em face d.e ntedidas administrativas tomaàaJ pelo
seu antecessor e já em execur;cto;
sóbre a Comissão incumbida de
rever decretos õai:r:ados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal; e solução que se P"eÚ-nde
ilâr à situ~ão àe_ funcionários do
Ministério da Eduelição:
-- ·--

Rcqueil·o que a Assembléia, por mtermédio da Mesa, solicite ao Poder
Executivo ss seguintes lnloi'Il!ações:
a) Qual a atitude do Govêrno em
race das medidas de .-ordem ad!cinistratlva tomadas pele seu antecessor
e que já estejam em plena e.xecução;
b) qual a finalidade de llitl3. comlssl\o constltuida no Departamento
Administrativo do Serviço Públtco e
cuja mlsslío. segundo se propa!a, consiste em rever decretos admínistrati-.
vos baixados pelo Pre...<ddente do Supremo Tribunal Federal e propor sua
n.n ul11ç!!.o;
c) qual a solução detinlti•;a que se
pretende dar à situaçã!l dos· Oficiais
Administrativos, EscrituTárlos e l>actilógro.!os do Ministério da Educação
o Sn.üde que, apesar de terem tido
su11s carreiras reestruturadas,. . até
ngor11 n!l.o receberam os vencimentos
a que razem jus, em virtude de ter
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sido suspensa por tempo ind<:ternlinado a citada reestruturação.
Sala das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em 9 de abril de
1946. - Rui Palmeira.
A imprimir.
INDICAÇÃO N.O ~9, llZ

1945

Sugere · ao Poder Executivo a.
construção de estrada de roclagem de Ipirá, lr.lundo Novo, Morro co Chapéu, no Estado da Bahia..

Requeiro seja sugerido ao Poder
Executivo por intermédio da Mesa da
Assembléia Constituinte:
Construção pela Diretoria Federal
de Obras contra as S&cas da estrada
de· rodag2m de Ipirá, Mundo Novo,
Morro do Chapéu, no Estado da Bahia.
Justificação

Em 1936, . a estrada em aprêço, foi
incluída no programa de Obras Contra as Sêcas na Bailia, através de
uma emenda apresentada ao orçamento federal pelo primEirO 'signatá-:
rio da presente, então Deputado Fe-·
deral. Em 1937 a estrada, já estudada ·
pelo Engenheiro Jaime Simas, do
quadro ao Departam~nto de Sêcas,
teve sua construção atacada de Ipirã
para Baixa· Grande. Nesta primeu-a
et:tpa da obra o govêrno federal gastou 700.0CO cruz~ircs em material e
movimento de terras. A partir ae
1938 a estrada !oi paralizada, sem que
até hoje encontrass1:mos explicação
para êste ato nocivo e.os 111terêsses da
Bahia. E cada ano mais se torna premente a n:;.cessidade de sua construção, que enormes bmeficios trará á
zona da mata, uma das mais rics.3 e
prósperas do Estado. O Exmo. Senhor Ministro da Viação, animado
que se acha, da preocupação patriótica de tesolver o probl::ma
,s cornunicações brasileiras, de certo, .há
de c!s.r providências para que a ligação de Ipirá a Baixa Grande, Mundo Novo e 1\,:I:orro do Chapéu n~o se
retarde por mais tempo.

Sala d!!.S Sessões da Assemblela
Constituinte, em 9 de abril de 1946.
llianuel Novais. - Juracy l.!aga.Zhiies. - Octavio Mangabeira. - Ra.phael Ci1tcurá. Aloysio de Carvalho Filho. - Teódulo Albuquerque. João Mendes. Nestor Duarte.
Luiz Viana. - Dantas Júnior.

intprimir.
E."'D.o. Sr. Presidente da Assembléia.
Constituinte:
Recebi da Associação Paulista do
1\.!inistério Público, a exposição inclusa, em que o seu ilustre President~~
Dr. João Paulino Pinto Nazarão, estuda a situação do Ministério Público
federal e local e oferece, a esta Assembléia, interessantes sugestões, para.
serem ex;;:minadas, como . convier, na
Comissão Constitucional ou para que
os Srs. Constituintes as co:nsiderep:~.,
devid2.mente, quando
tenham de
emendar o proj< to, em .plenário.
Dados o valor e a oportunidade dos
elementos que são assim trazidos, como
contribuição a esta Assembléia, peço
a V. Ex.!!. a sua publicação no Diário
dos no:;:sos trabalhos para os fins referidos.
Sala das sessões, 8 de abril de 194ô.
-

-

A

Pedro Vergara.
- A imprimir.

SUGESTÕES APRESENTADAS PELA t.SSOCIAÇÃO

PA1JI.=A DO =-zstir..ro PÚBLICÓ AOS
CONST=mn:S DE 1946

I - Deve o Ministério Pú.blico retornar à qttalidade de órgão constitucio77al.

A Constituição de 1934, com . os
aplausos ciz seus mais aut<lrizados comentadcres, jâ incluíra, em seu texto,
o l>:Iinistério Püblico. D:Js debates ('Dtão havidos no parlamento, põe-se em
realce o acêrto da corrente que propugnou, vitoriosamente, por aquela inserção, tendo-se em conta os modernos principias relativos à defesa social.

A êsse propósito, escreveu Araújo
Castro:
"A atual Constituição dá relevo especial -ao Ministério Público, colo=-
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do-o co;no
dos órgãos cooperadores das atividades governamentais.
1;: crue o Ministério Público, consoante a tendência moderna, é o órgão da
lei, o representante da defesa social,
indepcnd.ente no exercício de suas
funções e nunca subordinado ao Poder
Executivo.
Já em 1914 dizia Alfredo Valadão:
"l;:le se apresenta com a figura de um
verdadeiro poder do Estado. Se Montesquieu tivesse escrito hoje o "Espírito das Leis", por certo não seria tríplice, mas quãdrupla, a divisão dos
poderzs.
Ao órgão que legisla, ao que executa.
ao que julga, um .>utro órgão acres~
centaria ê!e _,._ o que defende a. sociedade e a lei perante a justiça, parta a ofensa donde partir isto é dos
indivíduos ou dos própri~ poder~ do
Estado" <O Ministério Público no Tribunal de Contas" "Jornal do Comércio", de 19 de abril de 1914) •
Justificando a emenda n. o 952, assim se manifestaram na Assembléia
Constituintes os Deputados Odilon
Braga, José Alkroin e Negrão de Lima: "Ao lado do Poder Judiciário,
como representante da sociedade e
dos illterêsses que ela. protege, órgão
também da lei e fiscal de sua execução, slirge o Millistério Público.
· O rol dos deveres que lhe são assina.1ados em nossas leis de organização
judiciária é de insuperável relevância. Nos povos de espírito "comuné.rio", tal qual o nosso, nos quais o indivfoduo é defidente como defensor
dos illterê.sses abstratos da coletividade, sobe de ponto ess~. missão. "de
alta inspeção legal" e "de assistência tutelar", i:nerente · ao Ministério
Público. ll:ste, porém, até aqui n§.o
era um poder: era ape::1as "uma função". O poder é livre. é autônomo,
nãc obedece a ubordinação alguma,
salvo a da Constituição.· Reduzido a.
uma função Que se inte:rpunhil. entre
entre o Judiclá.rto e • Executivo, mas
subordinado a êste, o Ministério Público era um órgão atrofiado e falho,.
ora bem: se o cidadão brasileiro.
por sua formação comunáTia. deve.
ser considerado um fator cívico deficiente, que tudo espera do próprio

poeer público; e se, pela. ordem IIatural das · coisas, ao Ministério Público é que incumbe suprir tal deficiência, que nos restava fazer ? Elevá-lo, como fêz o nnte-projeto, à categoria de "poder constitucional", li-·
be:rtando-o da influência do Executivo e fortalecendo-o perante o Judiciário. :é: o que faz a emenda".
Salientando a imoo:rtância do Mi-·
nistério Público como um órgão in. dependente do Executivo, escreve oMiil.istro Pedro dos Santos: " . . bem.
diver.sa é a concepção que a respeitotêm os grandes mestres que pont!!icam o direito na velha Europa. Para..
êles. os agentes do Ministério Público, em lugar da apr"~ ,ada submissão.
devem desfrutar "independ.enza asso. luta deZ potere esecutivo"; em lugar
da tão afag.ada. demissibilidade, devem gozar da "inamom"iiilitfL dell'ufficio como la magistratura giudicante".
:é: o que ensina., por exemplo, - Manduca, na sua conhecida obra . - L~:r

procedura penale e Za sua evoluzione:
sCientifica pags. 97 e 98; e, com

êle · proclamando o mesmo direito,
doutrinam inúmeros outros, entre os;
q\Ia;is-- -Man!redini, Bona.'i, Mirabellir
Ma.ngini, ceza.rlm, ·zanaTdelli.
Ali-nhando-se a êstes, também Lozzi info:rma que a. tendência moderna entre
os estadistas, legistas e magistrados
é pela organização dês~ instituto,
como um d-eparta:merito à. parte, independente e nunca subordinado, como se !ôra servo humílimo dO Ministro da Justiça e ão Poder E:r:ecutivu
(Carlo Lozzi - La Magistratura, pá-·
gina 170).
"Livre, independente e
responsável", insiste êle em outro

trecho: "deve ser em tudo que diga
:r(!S?eito e.o exereicio d-e suas funções
judiciárias, no qual d-eve deduzir o
seu mandato, não -de. Poder EXecutivo,
mas da. lei e da sua consciência"
<Carlo Lozzi - obr. cit., pa,.g. 171) .
Borsani e Casora.ti manifestam-se
com a. mesmo firmeza: "0 Ministério
Público não é, .'láo pod. se;. um es- ·
cravo do govêmo, po'rqiíe é um subordinaodo à. lei. Na sua ação ante
a. justiça. é sempre e Unicamente o
órgão da lei. o Código é a lei escrita, o Ministério Público é a lei
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::falante (Codice IZe PTOCedu.ra penale blicO "é o agente ativo da justiça sm
- vol. I, pags. 13 e 14) . O sábio todos os assuntos em que predomine
"Faustin Helie, ainda hoje a. maior o interêsse geral. Da fu.nção judiciária é e1e o dinamo que a impulsiona
~as. autorid-arles .:10 assunto, longe de
.Justificar essa almejada. apassivação, ou a faz mover. Por isso é que se detambém ensina que "o procurador ve entender como peça acessória do
-geral há de ser o defensor da justiça. Poder Judiciário. "La regle de la see não do parecer do ministro; o seu paration des pouvo!rs une fois adm;s· dever o obriga. a. expor ao tribunal, se, en effet, elle ne saurait souffrir
que é iinicamer:.te quem julga, as ra- que le pouvoir executif ait dans sa
main une institution d'ordre essen'2Ões pró e contra <Traité ae l'instTUtiellen::.ent judicia.ire". RUi Barbosa,
ction. criminelle - vol. I, pag. 548) .
Na. própria Alemanha im-perial, do- entre nós, fiXou o caráter da. instimin31da p'elas duras exigências do des- tuição: "O órgão da justiça públi~a
potismo militar, que, em manifesta- não é um patrono de causas, intérprete parcial de conveniências, coloridas
~ões irreprimíveis fazia. repercutir o
seu prestfgio em tõda a parte - na com mais ou menos mestria; -é rigorolegislação, na. administração, na po- samente a personificação de uma alta.
.. litiea - o Ministério Público recebeu magistraturs. A lei não o instituiu sosuperior organi2lação, pela qual fo- licitador das pretensões contestáveis do
ram outorgadas aos seus membros as erário, de seus interêsses injustos:
lllais salutares garantias, sezr que nin- mandou-o, pelo contrário, em todos os
guém visse a menor ofensa aos mais feitos, onde servisse, "dizer de direialtos interêsses do Est!lldo" <Voto .to", isto é, trabalhar imparcialmen-venci'do ao acórdão da Côrte Supre- te na elucidação da justiça" <Atos lnma n. 0 5.349, de 6 de setembro de constitu.cionais do Congresso e do E::cecu.tivo, p. 11) .
'1927 - Arq. Jud., vol. vm, pags.
Dai a necessidade das garantias da
41 e 42) ".
função, garantias que não precisam ser
Pontes de Miranda., por sua va:, en- tão amplas quanto as qUe cercam a
:sina.:
função judicial propriamente dita., mas
"A inserção do Ministério Público na ,que, segundo Coumoul, devem assegutratação institucional da Constituição rar o que ele chama "l'esprit de justi.explica-se pela natureza obrigatória
ce da.ns la direction de Ierir ca.rriêre".
· do oficio. Não se pode cercear, ou to- · (Castro Nunes, Teoria e Prática
do
Poaer Judiciário, p. 556.)
lher, ou dirigir a liberdooe de juizo, de
Aliás, para Rui, o grande mestre do
pensamento e de ação, do Ministério
Público. O de que ele se incumbe é de Direito constitucional, o Ministério Público integra-se no próprio Poder Juvelar pela observância das leis, regulamentos e instruções, na tutela dos diciário: "Onde qu-er que se vá buscar, a tal :respeito, a lição dos mestres e
interêsses do EstSido, de certas instituições, de incapazes, de massas, e de os ditames das legislações, se a!:haausentes. É o órgão ou conjunto de ór- rá qu" o Poder Judi.."iário, abrange,
gãos pelo qual se exerce o interêsse pú- com os Juízes e tribunais, o Ministério
blico em que a Justiça. funcione. Se Público elemento integrante e subsbem que ligado ao ordenamento jUdi- tancial da magistratura investida nas
ciário, não faz parte da Justiça, - não funções da justiça" <O Direito 91/43).
é órgão jurisdicional, mas administra1l · - Conseqüentemente, urge
tivo. É um dos ramos do Poder Executivo, a que a Co~tituição de 1g34
inscreverem-se 1W te:rto constituatribui caráter mais independente decional os seguintes princípios:
. les do que têm outros, e dai a noção de
a) Garantia da carreira, pela.
"Corporação nas a.tivk!ades governaobrigatoriedade
do concuxso
de
mentais". C Comentários à Constituiprovas
e
de
títUlos
para
ingresso
ção Fe!Zeral v. I, p. 778).
nos cargos iniciais, e promoç2.o de
E Castro Nunes ressalta, mvocando
um terço por antiguidade e dois têrJules Coumoul, que o Ministério Púços por merecimento, exceto quanto
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ao último grau, em que prevalecerá.
exclusivamente, o critério do merecimento.
:!!:ste preceito, já fui erigido em norma
constitucional, no Estado de São Paulo, pela Carta de 1935 <arts. 67 e segsi .
Em verd:Ule, a carreira é uma garantla
fundamental. Decorre da próp:ria aaí.tU"eza das fúnções especialiZadas exercidas pelos órgãos . do Ministério Público. Acresce que dêsse modo se atende à seleção e ao estúnulo de valores.
Incompreensível, portanto, o proVJmento de qualquer cargo, sem obedlência à rigorosa estruturação da classe,
devendo ser assegurada, de modo claro
e expresso, no _texto da Constituição,
essa norma elementar e impresci..'ldivel.
b) Gara:r_1,tia de estabilidade,
dependendo as demissões de sentença judiciária ou de processo
administrativo, em que seja assegurada ampla defesa.
Trata-se d~ um principio que se
impõe, como consectár~o lógico dos
precedentes. A ConstitUição Federal
de 1934 o inscrevia em seu art. 95, parágrafo 3.0 , e a Constituição paulista de 1935 também o contemplava no
art. 57. A legislação ordinária dos Esta>dos, de igual sorte, já o tem acoLl-J.ido como norma lruilspensável à preservação da independência de funções
do Ministério Público.
O elllinente Levi Carneiro, comentando o texto constitucional de 1934
pôs em devido relevo que "A independência do Ministério Público e as suas
garantias se f~m tão necessárias
quanto as prerrogativas asseguradas à
Magistratura. "Viventi :!a vita della
magistratura giudicante a fianco della medesima, respiranti la stessa atmosfera, informati e governati dag!i
identici principi, cotesti magistrati sa-rano inacessibile alle passione, che sarebbe · imperdonabile colpa il dare ad
esse ricelto nell'iniziare, prosegulre e
condurre i giudizi, · nell'aprestare !a
materia dei publici dibattimenti". Juizes e membros do Ministério Público,
tem o mesmo escopo final: - a Justiça. A só inspiração da lei lhes estimula a ação. A religião do diraito é que
lhes a-bsorve a consciência. Para am-

bos: 1ndependênda absoluta e responsabili<la.de impiedO""...a. Ao dogma socia~
da igualda-de não repugna assemelhálos nas mesmas franquias, sujeita-!os
ao mesmo estaláo mensura.dor do prestigio, com o fito de mantê-los indlferentes a0s interêssc..s da · politica,
alheados da a.cão dos partidos, emancipa.dos das solicitações subalternas,
pairando numa atmosfera culminan-.
te: a dos que vivem livres, dignes, insuperáveis e i.r.suspeita,dos, enaltecidos e gloriosos, do mesmo tipo e feição. Se êsse sistema não ;.:.ingasse .no
Ante-proj.eto, e, depois, não fôsse acolhi-do pelo substitut:vo, teríamos
a
amargura de ver, nas organizações judiciátis.s que surgissem, mais tarde,
subsistir aquele mes!lio regime que
inferioriza:va o M. P. como recusarlhe estabilidade na função que é a sua
maior e justa a&piração, agora inscrita
na. seu armorial" (Documentes Parlamentares) - Anexos dos Anais da Assembléia NacionaCConstltuinte - 2.<>
vo!., pá.g. 182 - apud Roberto Lira,
Teoria e Prática da Promotoria P:i.bZica.

c) Vendm:ea::!ltos dos represer.ta.ntes d<> Mm:isténo Público.
nUllJCS. mt:er~ores a 3/4 do que perceberem os juizas pera.n~ cs qurus
~.()~.

Equiv.a.le êsse precêiol-,0 ao art ~ co.- -da cit.a;c1a Carla paulista. A pr:;,pcrçã.o e o que é, talvez, de ::naior
importãncila. - a frna.çáo cie um mínimo legal dos vencimentos, ocrresponodem a imperativos de just.iça e
asseguram o decôro cio cat'go
Não·
se trata., como é bem de ''er, da
Lrredut.fbiJ:iJCLa.doe de vencimen<tos. mas,
tão só, de esta.beleoerem -:sE" bases !ll1n!mas, o que se
haTmoiC.:z~ · ali?.s.
= os J)OIStU]a.dcs, já pacíficos, de
g-,.xam.~P..:a à remr.m·e~·ão do trabalho.
d)
CQ!DlpOSição dos t:i·bunais
suPf;:lriores de sorte a que um
quilnt.o dos lugares seja preenohldo por a:dtVog.a,doo e ':ll•a.-nbros
do Mimi9tério Público.
A Constituição Fedoera.I de 1934, em
seu a.rt. 1M, § 6.0 , adotou :pcla primeira vez, êSse prmeipl.o. E: a v1-

,

-203de 1937, no art. 105.
"Na composição dC1S
trlbun'3.is :;,uperiores, um quir1t.:> dos
luga:res será preenchido por ad·vogados ou mem-bros do Mimstério Público, de notório meTI:'Cill!l.t:rlto e reputaçã,o iliba,da, o:re;Góllizan•do o 'rri-bunal de .o\pe1ação uma hst.a trlrplice". A melhm- justl.f:.cativa dessa
regra e.sti noo emelenot.es resultados
co1hldJOO de sua rup-licação em todo o
gente

Ca..~

a.ss'.m dispõe:

:Sl"a.sil.

Tod!a.'Viia,

C"UllJIP'I"e

est~nder

o

preceito à C>Om(?Osiçâo 'ics trimmais
supetior-es f.e>del"ais, que porve'Ilot".u...-a
venham a ser criados, llm:1. V€'2: que.
;pelo sk."tema d!a Oon.sti.·tuiç.â,:> de .19:$"1
o alU>d:tdo ar<t. 105 relferia-~. apenas,
à justiça esta•dual. Ta."llbem, parece
de tôda
oo•nV'eniêncla 111e se dig:.
"a,d;'Ogados e m-e.mbroo d!:J .Minis"".krio
PúbliJco", em vez de fónnula empregllld:a na carta de 1937, assP.curando~se, desse modo,
nos respectivos
ttibtLilais, o ir.~esso d:e e:ementos de

ambas as classes.
e)

Equiopaooção dos ven-cimen-

tos dos

proCUX"a.d<>res

ger~is

a-os

dos dasemba,rgadxes.
TaJ. pri!dpio já está consagrado
pela legislação de nl.l:IIl:•,rosoc; Est~
dos, a saiber: Rio de Ja;:J.cJ.l"l), Mi·nas
Gera.ls,
Paramá, santa Ca"ta.-in.a,
Goiá.s, Bs.hia, Rio Grande do Norte.
Cearâ e Amazcm·as. Vigcil""'l., ta.mbé..-n,
no Distrito Fed-eral. E o Procurador
Geral da República, ;i~ igual sorte.
tem os s.;us vencimentos equl!;>arados
aos doo Min·:istros do Suprt'mo Tribunal. Em São Paulo o p::-ecettc J:::.
era, Wá.s, de ordem ::onstituciooal
(art.. 61, § 2.•, ·da C<llllStituição c!e
1935) . Justiftca-se, port.:m to plenamen·te, a a-doção 00: medid::t pelos
constituintes federais, awnden.dv-se
não só à na.tmeza e a.lta hie:::al":J.uia.
das funções eJre!l'"CIÍ>daJS oelos c:hefes
do Mi:nWtério Púibli<:o, comv aos preced€!ll<tes legislwtivos a~Cima. invocaà:cs.
São Paulo - março de ~946.
Pela Associação Pa'Uil!sta do M!!nistério Pú:blico. J. P. Pint:> Nazá.rio, PreskLenrte .
Onde oonvier:
· Art. - Na com-posição dos Tribunais superiores, federais ou estaduais.

um quinto dos lugares será preenchidO>
por advogados e membros do Ministério
Público, de notório
mereciment-o e
repll!tação ilibada., escolhidos <::e lista.
trfplice, orga.~da pelos Tribunais.
Do Ministério Público

Art. -O Ministério Público será organizado na União, no Distrito Federal e nos Territórios por lei federal,
e. nos Estad.os, pelas leis locais, :respeitados os seguintes preceitos:
a> obrigatoriooade do ingresso, pelos
cargos iniciais, mediante concurs:J de
t~tulos e provas.
b> ga·rantia de esta.bilidade, não podendo os m-embros do Ministério Público perder os seus cargos, senão por
sentença judiciária, ou processo administrativo, no qual lhes será ~ssegura
c!a ampla defesa.
c) pr01noção, de uma classe para
outra, na proporção de Uin r.erço por
antiguidad\! e dois terços por merecimento, exceto quanto à úJ:!:;:una em
que o critério será só o do mere~lmento.
d) vencimentos dos procura:::,;,:e~ gerais iguais aos dos desembargoJ.C.ore$, e
os dos membros do Ministério Publico
nunca inferiores a 3;4 do que perceberem os juizes de pri!neira ou :ie >Egun_
da instância perante os quais furu:ionarem.
Art. - O Chefe do Ministério Público Federal nos juizos comuns é o
Procurador Geral da República, de noCOin aprovação do Senado Federil.1,
meação do Presidente da. República,
dentre cidadãos com os requisitos estabelecidos para os Ministros do eupremo Tribunal. Terá os mesm-os vencimen+..os dêsses Mi:nistros, sendo, porém, demissfvel cuJ. nutum.
§ 1. 0 - Os Chefes do Ministério Público no Distrito Fellera.l e nos Territórios serão de livre nomea-,;ll.u do
Presidente da República, den~!"e juristas de notáV'el saber e reputação i!ibada. alistados eleitores e In3.lores de
30 anos, com os vencimentos dos Desembargadores.
§ 2. 0 - Os Chefes do Min.ist-érlo Público na União e nos EstSidos nl·J podem exercer outra. função pública., salvo o magistério e os casos pt"t!Vi.::."tOS na
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.Constitmc;.ão. A violação dêste prece1to importa a perda do cargo.
Art. - O Ministério Púb•i.::o. nas
~ustiças Militar e Eleitoral, ~ o:--ga.niza<io por leis especiais, e só ter~.
IUI. segunda. as incompatibllidad.es que
.esta prescreverem.
São Paulo, ma::-ço de 1946. - Pela
Associação Paulista do Minist.env Ptiblico. - J. P. Pinto Na<!ário, Preside!!lte.

O SR. Pl'I.ESID-ZNTE - Está. finda a leitura do expediente.
O SR.- PRESIDENTE -

Tem a

palavra o S:r. Hermes LiJ:na, primeiro
-orador inscrito para falar sôbre matéria constitucional.
O SR. BARRETO PINTO (Pela or·dem) - Sr. Presidente, egrégia As.sembléia.
Estou iilS<lrlto para falar sôbre matéria constitucional, mas tal é o número de oradores, que não sei quando chegará. minha vez.
Entre os assuntos, objeto de meu
-discurso, está o referente à autono. mia do Distrito Federal. Já. quis tentar; infelizl:nente, ainda não tive ou. tra oportunidade para falar sôbre essa
matéria;
primeiro, porque tivemos,
por varios dias, o ambiente canega<io de certo azedume, por causa do açúcar.
(Risos) .
Ilepois
falou-se muito nesta Casa sôbre a
mecanização da lavoura, objeto do requerimento n.0 16. E, há, ainda tantos
oradores iilS<lritos, e nem sei mesmo quando virá a ocasião de falar a
:respeito.
Li, porém no Diário da Assembléia
.que por uma pequenina diferença, de
19 contra 15, - 4 votos apenas, - a
Comissão da Constituição, e - não leve a mal a irreverência da expressão,
- que considero a comissão dos "bis-pos constitucionais", houve por bem,
- ou melhor, - houve por mal, na
reuruão de ontem, negar autonomia
.ao Distrito Federal. Mas, havendo o
honrado leader da maioria, o Senador
Sr. Nereu Ramos, afirr.1ado que, no
programa do Partido SOCial. DemocratiCo, não figurava a autonomia do
Distrito Federal, - e que o que ali
-está é uzna autonomia tlõr de 1a%8.D.ja (.Risos) - digamos assim, -

politicO-admlnktrativo, com uma Câmara Legislativa federal, eleita pelo
POV_?, devo apressar-me dizendo,
então que o Partido Social Democrático pode ter mudaào de opinião, mas
a verdOO.e é que no seu programa
figurava a autonomia do Distrito Federal e de modo amplo. E ainda que
não houvesse um dispositivo a respeito, nos Estatutos do P. S. D., devo acrescentar que o atual Presidente, General Dutra, homem digno e de
bem, por várias vêzes, conversando
comigo, quando candidato, declarou- ·
me que era a favor da aut1momia do
Distrito Federal.
O SR. CAFJ:: FILHO: - Registre:'
se esta afirmação de s .. Excla.
O Sr. Lino Machaéio - v. Excelência estã. autorizado a fazer essa
declaração?
- ---- ---- ·
O SR. BARRETO PIN'lX> -

Aliás

a declaracão que ouvi do digno Presidente. que reafirmo. foi também feita nos discursos proferidos por s. Excelência, em praça pública, declarando que era a favor e se, eleito, 'prol'~ pela autonomia do Distrito FederaT;
O Sr. Café Filho - V. Excia. con- versou com o candidato General Eurico Outra ou com o presidente Eurico Dutra?
O SR. BARRETO PIN'I'O - Com
o candidato. Mas o.gora ire! conversar com o Presidente e se S. Excelência, estiver contra, com a lealdade que
caracteriza todos meus ates,- direi a
S. Excia. que deve estar ao lado do
povo carioca.
O Sr. José Céindid.D - ~ mais um
serviço que V. Excia. presta ao Distrito Federal.
O SR. BARRETO PINTO -Obrigado s. V. Excia. Senhores Consti-

tuintes, muito a propósito vem o con-

selho de Rui Barbosa ao marechal
Hermes, quando assum1ra a chefia do
Estado, conselho ainda, hoje, repetido no discurso do Sr. João Mangabeira, ao instalar a "Esquerda Democrática". O General Dutra deve "subir ao povo", para governar com
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tranqullidade. Nisso tem razão o novo
partido, embora não comungue· com
as suas idéias.
O Sr. Café Filho - Não comunga
P'?r que meu amigo?
O SR. BARRETO PINTO- Pelas
idéias que sustenta da extrema esquerda.
O Sr. Café Filho - ];: um partido.
O SR. BARR1!a0 PINTO - Que
pode Prestar bons serviços ao pais,
mas não sou seu devoto ..•
O Sr. Café Filho - Então V. Excelência comunga. Se vai prestar bons
serviços, V. Excia. comunga.
O SR; BARRETO PINTO - Mas,
Sr. Presidente, infelizmente o tempo
de que disponho não me permite
alongar as considerações que venho
fazendo respondendo ;tos vários apartes de meus ilustres colegas. Quero, porém, dizer que o resultado
de ontem, na Comissão, não me
atemoriza, absolutamente.
Não
me atemoriza, ·porque o Partido So<:ial Democrático será derrotado nêste recinto e a autonomia do· Distrito
Pederal será concedida.
O Sr. Jurandir Pires - E' a vitória da Justiça.
O SR. BARRETO PINTO- Diz V.
Ex". muito bem: será a vitória da Justiça.
O Sr. Lino !.!achado - Essa antecipação é a derrota do P. S. D.
O SR. BARRETO PINTO - O Partido 'l'rabalhlsta Brasileiro, pela voz
autorizada do seu Presidente, Sr. Baeta.
Neves, ontem, depois de falar o líder
da maioria, Sr. Nereu Ramos, já manifestou o nosso ponto de vista. O
Partido Trabalhista votará pela autonomia do Distrito Federal, de acôrdo - note-se bem - com a declaração
do Partido Social Democrático, antes
da eleição ...
O Sr. Paulo Sarazate - E nada ma'ls
~ará. que cumprir os seus compromissos com o eleitorado.
O SR. BARRETO PINTO - Sr. Pre.sldente, ao finalizar as minhas considerações quero, entretanto, lembrar ao
.lider da maioria que quando o Dis-

trito Federal teve autonomia, foi eleito = Prefeito, o Sr. Pedro Ernesto, a
quem devemos f~er justiça, reconhecendo os grandes .serviços prestados
por S. Exa. ao povo da Capital, Eleito
pelo Distrito Federal, deu aos cariocas
o que eles precisavam: e estão precisando: hospitais e escolas. (Muito
bem.) E não, apenas, Prefeitos nomeados, como declarou o Senador Nereu
Ramos é que foram os bons ...
nustres representantes. Coesos, e com
independência, vamos trabalhar derrot~ndo o próprio líder. Não conceder a auto:1omia do Distrito Federal
é postergar um dos seus mais legitimas
direitos de emancipação democrática.
Era o que tinha z. dizer. <Muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.>

O SR. HER:MES LIMA- Sr. Presidente, Senhores Representantes, jã,.
alguns notáveis discursos tem ouvido
esta Casa acerca da situação social
do povo brasileiro. E parece, Sr.
Presidente, que esse assunto entende de
perto com a elaboração constitucional.
de que estamos encarregados, porque,
em face dessa elaboração, se levanta,
'Precisamente, a grande questão de
saber não só as condições de vida como
a • situação social do povo brasileiro
porque a finalidade da Constituição
Democrática que estamos dispostos a.
votar não pode ser outra senão a de
promover o progresso social dos nossos
concidadãos. <Muito bem.>
Não basta, Sr. Presidente, ter uma
democracia formal, de mero conteúdo
politico (apoiado) ; a democracia, Sr.
Prsidente, é uma forma admirável de
convívio político, mas é mister que ela.
sirva de instrumento, exatamente, às
reivindicações mais profundas do povo
que está democràticz.menk organizado.
Se exami::J.armos a situação do povo
brasileiro, através das duas grandes

atividades principais do seu tra.balho,
a da indústria e a agricultura, temos, .
em face do Brasil, primeiro, esta
observação fundamental:. a população
dê.sse pais tem crescido e é, hoje, bem
numerosa. Mas, Sr. Presidente também tem crescido e até de maneira
des].li'oporcionru a êsse aumento da
população, a miséria da mesma população. <Muito bem.)

-~-

o

Sr. Agamemnon Magalhães -

razão dessa m.i.séria é
de&<>...quillbrio

pr~isamente

A

o-

entre a população agrí-

cola e a industrial, porque' a. pr1l:nelra
diminuindo, não produz gêneros allmentfcios necessários ao consumo dessa
últi.J:na_

O SR. HERMES LIMA - Examinarei, mais adia.nte, êsse assunto.
Essa observação coloca o Brasil na
posição d·e tun pais, mais ou menos,
· como a China. Vasta extensão territorial, grande população e miséria. Nada mais responsável p!:'las más condições de vida do povo bra.sileiro, ao
longo de seu desenvolvimento histórico e social. do que a péssima estrutura de sua. organização agrária.
E' necessário recordar, Senhores Representantes, que o Brasil independente herdou d-:- Colônia uma estrutura econôLlico-social que ê1e manteve
integralmen;te. O pais fêz in'Clependência política, rr_as conservou a estrutura agrária e social tradicional estrutura essa que, baseada no elemento servil, não lhe propor{}ionou o
progresso ma-terial a que tinlul. direito; antes, concorreu para atrasar êsse
'Clesenvol'Vimento, como passarei a demonstar.
A organização agrnria tradicional do:Brasil era defeituosa nos seus fun<iamentos, porque estava voltada para s.
pro'Clução agricola ;:xtrativa e de matérias primas destuiadas ao consumo
exterior.
Assim, concorreu ela. de modo fundatnental para que ~ chegassemos
a. ter, - como ainda não temos hoje,
- um grande mercado '"'lterno; concor.reu ainda. para. a. debilidade dl'sse
xr.::rca<io
e para .a deficiência dos
transportes, que constituem até agora.,
um dos mais graves .obstáculos ao desenvolvimento do país. A economia
ba-seada no trabe.lho servil serviu
ainda para que no país crescesse uma
população livre e já Il'Ulllerosa, que
não encontrava, nos qua~os do trabalho agrícola, condições, nem para se
educar, nem para se ilustrar, ficando
assim comprometida sua capacidade de
produzir e consumir.
A população crescia e, ao Ia<io dela, também cresr'- numerosa população livre, que as estatísticas Já dO

'tempo do Império classificavam
como sem profissão definida; população que não ia pa-a o trabalho agTico}a, que eS'".ava desonrada pelo elemento servil. que não encortrava possibili<iadE de desenvolvimento, porque
lhe faltavam escolas, educação técnica
e as oportunida<ies de emprego nas
ativida<ies industriais eram muito es-

cassas.

Os nobres representantes compreenderão o que si.gnüica êsse defeito capital da organização agrária do Im- .
pério, em face da própria população
b-- sileira, na enu:"'leração seguinte:
Em. 1880, por exemplo, na região' de
Campos, no Estado da Rio, sôbre uma
população livre de 56.000 habitantes.
havia um total de 16.000 indivi'Cluos
sem
:rarofissão definida ou sejam,
32.% dos habitantes.
As estatísticas. de 1882 revelam que,
em seis das I!'!lfores-provincias Rio
de Janeiro, :Minas, São Paulo, Bàhfs....
Pernamnuco e Ceará - a relação entre as massas de trabalhadores e desocupados de 13 a 45 anos era a segtil.nte: trabsJ.hauores livres, 1. 4!34.170;
escravos de lavoura, 650.540; sem profissão definida, 2.822.583, ou sejam
mais_ de 50 % da população dessas.
provinciâ's .
.
A estrutura agrária do pais cim.(fe.,; · na va, portanto. grande parte .da população a. não progredir, a não produzir, tornando-a ao mesmo tempo, incapaz de consumdr, forçan<io-a às mais
precárias condições de vida como testemunham os cbservadores da. organização social do Império.
As conseqüências disso não ficavam.
nem Doder;am ficar ai, porque tais.
fatos haveriam de repercutir
em
tõda a vida social, em tõd.a a gama
de relações pública: do pais.
Assim. Sr. Presidente,
conforme·
notava em 1875 o Conselheiro Meneses de Sousa no seu relatório sõhre
teses acêrca da colonl2ação do Bra-sil. a exi.-tência da população Uvre·
e oobre, sem profissão definida
esem capacidade de integrar--se
no.
quadro produtivo da sociedade, àet.erminava o que, já naquele to_mpo.
o ilustre brasileiro chamava. de emp:regomania.".
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para. os. cargos ·burocráticos, porque
a vida industrial e agrícola não lhe
<>ferecia oportullidades, jungida co. mo estava aos limites de uma organização que o trabalho escravo ferreteaV<> com a marca da ignomínia.
Ainda. outras conreqüênc.ias tambh..m graves para a vida brasilell'tl.
decorriam da exploração latifundiár'.a.
na organização agrícola do Império.
E tais conseqüências se refletem não
só na deficiência alarmante da tnstrução pública ·no Império,
como,
ornamental,
sobretudo, no · caráter
erudito, da instrução secundária e
da superior, de modo que, num pais
de economia baseada no
trabalho
servil, a ~nstrução ·secundária e a
superior significava. antes de tudo o
ornamento do espírito e uma quallficação social, fazendo que na palavra do próprio relatório do Conselheiro Meneses de Sousa, o latim fõsse o
eL'Co aprofundado das humanidade$.
Isso acentua, exatamente, o caráter
ornamental, o caráter classista da
educação fornecida no Império, sobretudo quanto à instrução secundaria.
O Sr. Plínio Barretr - Realmente,
a instrução só tomou feitio prático
depois da queda da. monarquia.
O SR. HERMES LIMA- Ora, Sr.
Presidente, a situação do povo .::a.sileiro, em face da sua organização
agricom, e somos um pais agricola, pois
2 maioria dos nossos trabalhadores
ainda se emprega a agricultura, i/1- ·
vendo no campo 28 milhões de hrasileiros - a situação do povo braslr
leiro da monarquia até hoje sob o
aspecto agrário não apresenta pro..
gl"'...sso que permite a êsse povo beneficiar-se, realmente, dos frutos de
seu trabalho.
Ev:dentemente, uão podemos negar
certo e relativo progresso, mas, em
face das nee<>...ssida.des do povo,
o
desenvolvimento foi, por assim dizer,
nulo.
Aqui desejo citar, para. resumir minhas considerações, ·as .palavras de
recentfssima publicação do Instituto
Brasileiro de Geografia. e Estatisti-

ca acêrca das ~tuais condições
nosso homem rural •.

de

O Sr. Aureztcmo Leite - V. Ei"
não esqueça de referir que êsses Jlla.les vieram da · escravidão do in<l1o
e do negro no Brasil.
O SR. HERMES LIMA - O mal
não foi, como já disse .roaquim Na.buco, que houvesse negros, no Brasil, mas que houvesse negros escravos.
Diz a publicação a que me refiro:
".Já ·vimos que, em certo sentido, tôda a grandiosa obra de
integração do
Brasil é
!unção de seu potencial humano.
:S:Sse potencial é respeitável na
sua expressão quantitativa e adm::rável qualitativamente considerado. E está submetido a uma
dinâmica que lhe assegura um·
dos maiores incrementos entre
tôdas as comunidades do mundo.
Entretanto, a quantidade de nada nos vale, pols a sua maior
parte permanece abandonada,
sem saúde, sem alimentação ,-aficiente e adequada, sem moradia digna da
espécie humana,
sem vestuário apropriado, incapaz, por cOIIlSeguinte, para um·
esfôrço deveras produtivo ...
O Sr. Plínio Barreto - É uma das
grandes vergonl).as nacionais.
.o SR. HERMES LIM:A - "Além
do que, êsses míseros brasileiros
permanecem literalmente desapro. veitados em grandes mas:;as, co:no
conseqüência da má organizaçâo.
social e econômica em que vivemos. Em virtude Ch!ssas mesmas.
causas, a qualidade, também, nAc
chega a influir nos destinos nacionais, porquanto os grandes va,lores humanos, esconãidos nessa
ganga scx:ial, ou são sacrificados
precocemente ou permanecem impedidos de se revela.r. Mesmo porque o meio normal dessa revelação
- o ensino primário, como pro. cesso educativo eficiente durante
um tempo minimo de cinco anos
- quase não existe prà.ticamente.
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Tão pouco vale, na verdade, a.
percentagem bem inferior a 25%
que inda na melhor das hipóteses
seria a taxa correspondente aos
alunos aprovados na terceira série
do curso primário, em relação ao ·
que deve ser o rendimento pleno
da escola elementar brasileira. E
aí está como ·três quartas partes
talvez da população do país não
se acham em condições de fornecer perfeitas unidades humanas
normais, senão valores imcompletos, ou melhor, sub-valores que,
pela má saúde, peia sub-alimentação, pela deseducação e pela incapacidade para um trabalho técnico qualquer, exprimirão, talvez,
cada um dêles, em média, não
mais de l/10 do tipo humano
normal."
Eis ai, portanto, Srs. Representantes, um dos mais graves aspectos o.os
problemas que esta Constituinte tem
de enfrentar. Precisamos elaborar
uma Constituição democrática que sirvs de instrumento à eliminação cl.as
oondiçqes miseráveis em que vive o
P<:vo ·brasileiro. <Muito bem.)
Não é possivel, portanto, cl.eixar de
pensar, como imposição cl.a hora presente, na necessidade de uma reforma
agraria, de uma -reforma que garanta
maior produção, maior participação
do homem rural nos benefícios de seu
trabalho, nos resultados dêsse trabalho, até porque hoje é voz comum
entre os ténicos e autorizados estudiosos de nossa eooncmia, que a produção agraria brasileira está pràticamente estacion:u:ia há cerca de quinze
anos.
• ·ESta Constituinte tem, portanro,
-diante .de sl. li imagem da povo brasileiro, que ela não pode considerar, apenas, através da concessão de
direitos formalmente politicos. Precisa considerar o povo na sua vids, nas
suas necessidades, o povo naquilo que
êle espera para se constituir o potencial humano imprescindível, necessário ao progresso dó pais, visto que até
hoje o ·progresso do :Brasil foi substancialmente um progresso de classes, mn
_progresso que .favorece preferencialmente a certas classes da população:

aos fazendeiros e comerciantes no
Império, aos proprietários, intermediSrios e industriais hoje. Mas essa orga- ·
nização não favorece a massa do povo
brasileifo- Ora, nosso dever é elaborar uma Constituição democrática
para que a massa se aproveite realmente dos beneficios do seu trabalho,
da civilização e da técnica, que podemos c:clocar à disposição e ao serviço das suas reivindicações.
O Sr. Bastos Tavares - V. Ex."
não acha que, em face dessas diversas
causas de inferioridade e de miséria,
já. se estabeleceram llS....ll.J:'óllria nactonalidade de forma irremovivel uns
tantos fatores de in!:erioridade?
O SR. HERMES LlMA - Não aceito essa tese.
Populações das mais inferiores, que
viviam no maior atraso social e cultural, foram trazidas a um nível mais
eleYa.do de vida, como aconteceu na
RússiaSOviética e está.. sucedendo no
México. :tl:ste o problema que temos de
enfrentar, porque, se as condições de
atraso do povo brasileiro fôssem, em
alguns dos seus as~tos, irremoviveis,
teríamos de nos resignar a contemplar
o fim desgraçado e crepuscular dêste
país, sem possibilidade de ressurgimento e de progresso de que todo dia falamos.
O Sr. Galeno Paran7ws - V. Ex.a
está. focalizando per!eitamente o assunto. Aliás, em discurso que proferi
há poucos dias, lembrei a criação do
direito l'U!"a1 em nosso país_ A cons- ·
trução de estradss, a assistência ao
homem do campo, as C<Xlpe~tivas de
crédito especializadas, todos êsses problemas devem ser atacados e resolvidos, mas só se podia conseguir isso
com a aplicação do Código rural, de
que nos temos esquecido, deixando de
atender à grande massa que vive nas
campos e que representa três quartas
partes da nossa população_
O Sr. Bastos Tavares - Penso diferente de V_ Ex.... · Dizem muitos moralistas e sociologos que há uns tantos
caracteres de inferi.cridade que se podem transmitir, por hereditariedade,
congenitamente, e que são irremoviveis. Penso como V- Ex." que se não
deve esmorecer e que todos os meios
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capazes devem ser empregados para
remover-se essa inferioridade, visando
mesmo a melhoria da raça. Entretanto, devo declarar a V. Ex.a que li
em Renato Kehl uma estatística edificante, nesse senti-do, sôbre o que se
passa na Inglaterra. Quando, em 1936,
os desempregados inglêses pediram ao
Parlamento uma lei de socorro, foi
feito antes um inquérito, que apurou
o seguinte: apenas 12 por 1.000 dos
desempregados inglêses eram individues hábeis, com profissão definida;
155 por 1. 000 eram inábeis, sem profissão especificada, embora realiZassem
trabalhos regulares; 390 e tantos por
1. 000 eram trabalhadores avulsos, sem
trabalho certo, ora se empregando, era
não; 177 e fração por 1.000 eram
incapazes, individuas completamentê
inutiliZados; e 240 por 1.000 não obtinham colocação. Veja V. Ex.a que.
na Inglaterra, em 1936, já se verificava
êsse grau de inferio·ridade. Não é de
mais que o mesmo se verificasse no
Brasil, durante o Império.
O SR. HERMES LI1\1A - Isso, de
meu ponto de vista, é apenas resultado do regime social e, na Inglaterra,
do regime capitalista que lá domina.
Sr. Presidente, pasoo agora a considerar que, se examinarmos também
a situação da indústria no pais, verificaremos que o povo brasileiro não
se tem beneficiBido do desenvolvimen- ·
to industrial experimentado entre nós.
O Sr. Campos Vergal - Eu gosta·ria de lembrar a V. Ex.a que ainda
há pouco tempo, quando falávamos
dos assuntos de que V. Ex.a brilhantemente está tratando, éramos acci:nados de comunistas, tal a mentalidade do meio em que viviamos. Chegá.mcs. porém, a tal estado de desmoralização, de deficiência ou quase
degradação moral, que. hoje, todos estamos na obrigação imediata. de atacar, com patriotismo. os grandes problemas que V. Ex.a focaliza.
O SR. HERMES LIMA- De pleno acOrdo.
Sr. Presidente, o problema da industrialização no BrasU - e os nobres Representantes sabem disso melhor do que eu - é problema que
teve de enfrentar graves clificuldades,

porque o nosso desenvolvimento indus-.
trial prà.ticamente inic!ado em meada::
do século passado, sempre esteve na
dependência de fatores de natureza
diversa. Entre os fatores, Sr. Presi-.
dente, contrários à industrialização no
Brasil, devemos enumerar, primeiramente, aquêles de ordem social, de
ordem intelectual e de ordem técnica, dec'orrentes da secular estrutura
agrária e social do país que não permitiu à nossa industrialiZação contar
com uma população de regular nível econômico de vida. A isso se juntou a escassês de fontes de energia,
sem a qual ela não pode deL"!:n.r de
ser tiio precária. Sobretudo, Sr. Presidente, com a orientação da nossa
estrutura econômica tradicional, sempre voltada para o exterio!', preocupada em eJ..-portar produtos extrativos
agrícolas e matérias primas para o
estrangeiro, não lográmos formar um
grande mercado interno, não consegui...
mos expansão adequada de uma rêde
de transportes, determinando, assim.
que a massa da população não pudesse servir de base a uma verdadeira
politica industrial.
O Sr. Jurandir Pires -

Permita-

me V. Ex.a um aparte: o Brasil, sendo pals que não tem combustível, que
não dispoem de energia, a não . ser
energia hidráulica, não pode levantarse no concerto das nações sem importar combustível; e para importálo são necessárias divisas suficientes,
e isso só se obtem na base da exportação de matérias primas e de produtos da lavoura.

a

O SR. HERMES LIMA - Ao mesmo tempo, certas razões favoráveis ao
desenvolvimento industrial, como sejam a mão de obra barata, o aproveitamento da matéria prima abundante que ia aparecendo ao longo da expansão econômica do pais. como o ·
algodão, e a clliiculdade de pagar no
estrangeiro tôdas as manufaturas necessárias ao consumo interno, fizeram
que o Govêrno se .orientasse por
politica industrial que, desde
inicio, por fôrça das necessidades do
Tesouro, ou por imperativo de garan-·
tir a essa indústria- condições ainda
que artificiaís, de sobrevivência, se

=

-

baseou nas tarifas protecionistas.
A tragédia da industrialização no
país está no fato de não ser possi~el
bli.ver verdadeira industrialização sem
base numa popUlação de elevado nível de vida. Ela não pode ser um bom
.negócio para que à sombra das tarifAs protecionistas, apenas um grupo
possa vender à pequena parte da popUlação consumidora do pais ·as mercatlorias manufaturadas em condições
precárias de técnica, e \'endê-las ao
povo mais caro do .que se fôssem importadas.
O

Sr.

Plínio Barreto .-

te1n plena razão.

V. Ex.a
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progresso técnico porque elas têm s
·proteção doo impostos sObre a popUlação.
O SR. HERMES LIMA - Y.as. por
isso mesmo que elas são débeis, essa
debilidade sempre se manifestou nos
baixos salários que a indústria, norm~! e tra~lclonalmente. "J3!!.a ao operário, é inferior à capacidade de tra-balho. do opa..rá.r!o 1nglês, amertc..ano,
!rancês ou alemão, não devido, naturalmente, à deficiência congênita cio
nosso operário, mas deVido exátamente
àquela. falta de instrução, àquela !alta
de educação técnica...
•
o ~:>r. JUles Machado - 11: de saúde,
principalmente.

O SR. HERMES LIMA- Na verO SR. RERr.rns LIMA- ... e de
dade não é possível separar as duas saúde em que a nossà'·organiz_açã_o .tem
coisas; industrialização e progresso do
deixado o povo .
. povo - porque seria amarrá-la a serO Sr. Jur!!nciir PiTes - P.ergimto a.
vil' a pequena minoria., a que não e.sV.
Ex."" se o trabalhador rural tem
tará realmente servindo, mas explosalário
mais elevado que o do trabarando, porque não pode fornecer-lhe
.
lhador
.da
indústria.
em. condições baratas os produtos que
manufatura, como seria o caso das inO SR. REP..MES :ç..IMA -Acho que
dústrias similares estrangeiras.
não.
· · O Sr. Campos Vergal - Se essa
o Sr. Jurandir Pires - Parece-me_
proteção ou protecionismo alfandegário que a crise, no Brasil, é de salário em
v.lesse l;leneficiar o povo, de modo ge- gerai. O J)aupe."'ismo não é só do operal, todos nós estariamos de acôrdo; rário da indústria, mas de todos ris
porém o que vimos observando é que trabalhadores.
'
eh·õgamos a situação de que o proteO SR. HE.."<.MES L!MA- Mas. quem
cionismo alfandegário vem beneficiando, em larga escala, a alguns grupos contesta?
de privilegiados, que se constituíram
Ora. Sr. Presidente, o problema.
em. verda:!eiros magnatas do patrimô- ql!2.ntc à indústria é o mesmo quanto
nio nac~onal. De outro lado, a grande s" ·.;a a"~'c,Itura em r~bc?.o ao povo.
ms.ssa trabalhadora, reduzida à misé- Nem atravéz da. agricultura, neo
ria, maltrapilha. Infellzment~. é a do- atravéZ da indústria. o poov brasileirD
lorosa verdade.
:;.e tem b:meficiado de um ctesenvo1vimento sooial, de um progresso so~ial
··o SR. HERMES LIMA - Obriga- como
êle merece. como o está exi.g'tndo
do. a V. Ex."'
a própria manutenção do potenr.lal
.Sl". Presidente, dizia eu qUe a inhumano necessário ~. vida do pais.
·
dústria brasileira é =a indústria déTivemos, é certo, o caso excepcional
bll, em conseqüência dessa organiZação
da
guerra. E' exato que, nos anos da.
a.: que me referi. Débil pcrque e ·inguerra
a indústria brasileira. apesar
dústria rotineira, visto não possuir
da
sua
debilidade, do seu atrazo técgrande mercado próprio de consumo,
nico
e
de
tõdas as condições que a tor- ·
como seria o· merc.ado nacional, que
nam
uma
indústria rotineira em relhe assegurasse, sustentadamente, seu
lação
às
indú.st.:ias adiantadas do
progresso técnico.
mundo, conheceu um verdadeiro apoO Sr. Mtirio Brcmt - As indústrias geu de lucros e de bons negócios. mas
proteg:~das não
têm ·necessidade de oriu!ldo, exclusivamente; das condições
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. do mundo, que abriram
aos produtos nacionais mercados que
lh~ eram defesos na concurrência .mternacional.
Surgiu, então, no pafs, lll!l3. situação
polftica e social das mais interessantes, a respeito da ·qual não podemos
passar por alto. E' que, paradoxalmente, foi justo no perlodo desta
gu.erra tremenda, que também causou
ao povo brasileiro sofrimentos tamanhos em virtude da desorganização da
sua vida cotidiana e da sua economia,
que vimos a indústria dando lucros
tremendos em contraste com a situa-.·
ção de dificuldades que o povo atravessava.
Evidentemente, não é em vão que
essas coisas acontecem nmn pais; não
era em vão que o povo, a classe mé~
dia, passava privações, enquanto industriais, aproveitando as circunstâncias excepcionais da guerra, ganhavam milhões e milhões de cruzeiros
sem, ao mesmo tempo, conhecer o
povo providências tendentes a minorar as dificuldades a que estava submetido ... (Muito bem).
.

Ora, Sr. Presidente, hoje se diz correntemente que --os salârios dos operários são muito altos e, como observava o eminente presidente da Esquelda Democrática, o Sr. Joã-o Mangabeira, no discurso de instalação c!a.
Convenção dessa corrente politica,
todo mundo se espanta de que um
operário ganhe 50, 60, 80 cruzeiros po:;:-dia, mas ninguem se espanta, ao .;aber dos lucros fabulosos que as companhias, no longo perlodo da g1:1erra
e de privações populares têm ganno,
e que só podem auferir à custa do
tra.balho do povo. <Muito bem) .
Nesse ·sentido, apenas para uma
ilustração à Casa, lerei, sUlllàriamente,
o resultado de alguns balanços de várias emprêsas indust:rtais brasileiras,
para mostrar o montante dêsses lucros,
em cuja ·enormidade ninguém pensa,
Em face dos quais ninguém se assusta, para pensar e assustar-se em !ace
daqueles salários de 60, 70 e 80 cruzeiros, considerados excepcionais, pa:;cs
ao operarf?.do.

O Sr. Agostinho Monteiro - Co::no
cont-ribuição ao brilhante discu:;:-so de
V. Ex.n "informo que, nos anos de 19431945, o algodão era vendido à ma.is
ou menos 60 cruzeiros a tonelada, e,
industrializado, a 30, 40 e 50 mil cruzeiros, a tonelada.
O SR. HERMES LIMA Grato
pelo esclarecimento. O aparte de Vossa Ex.' vem corroborar minha tese.
Leiamos, porém, os resultados de
alguns balanços relativos ao ano de
1945. <Lendo) :

"As sedas de Santa Terezinha
deram lucro liquido de CrS ..... .
5.394.000,00; os fios de São José,
lucro liquido de Cr$ 2.227 .000,00;
a Fábrica de Tecidos Paulista, teve
o lucro líquido de CrS 8.544.000,00,
o Cotonificio Beltrame, o lucro liquido de Cr$ 3.951.000,00.
Os Irmãos Ceciliano ganharam
Cr$ 7.276.000,00; a Cia. de Cigarros
Castelões, fêz lucro liquido de Cr$ . ~
7.139.000,00; a Cia.
Nitro-qulmica
Brasileira fêz de lucro liquido Cr$
25.000.000,00; a Voturantin fêz de lucro liquido Cr$ 1.696.853.000,00; a Lanifício Anglo-brasileira, Cr$
9.902.000,00:
O Sr. Nestor Duarte- V. Ex." pode

ressaltar que há lucros extraordinários maiores que a renda de certos
Estados do Brasil.
O SR. FERMES LIMA - A Tatuape fêz um luc:;:-o liquido de Cr$ ••••
16. 000.000,00. E para fec..lJ.ar essa breve lista, o Moinho Santista ganhou
qualquer coisa parecida com C:r .•
79.000.000,00.
O Sr. Rui Almeida -

na Coordenação da

Quando estive

Mobillzaçã~

Eco-

nômica provei, em relatório apresentado ao Ministro João Alberto, então
cooroena.dor, que a questão de tecidos
no Brasil era um caso de policia.
O SR. PRESIDENTE - Advirto ao
nobre orador que está finda a hora. do'
expediente.

O SR. HERMES LIMA - Pergunto a V. Ex.", Sr. Presidente, se pode
·manter minha inscrição para. amanhã,
porque ainda não acabei a parte eco-
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que iria entrar na parte política.
O SR. -PRESIDENTE - V . Ex.a

continuará inscrito.
O SR. HERMES LIMA -Muito
agradilço .a V. E."!:." (Muito bem; muito õem. O orador é C'!Lmprimentado) .

(Durante o discurso do Sr. Hermes Lima o Sr. Otávio Mangabeira assume a presidência) .
O SR. PRESIDENTE -

Está finda

a hora do Expediente.
·Passa-se à
ORDEM DO DIA

Ccml:parecem mil.is 164 Senll.ores Representantes:
Partido Social Democrático

Pará:
~agaihães

l3arata.
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameir-a l3ittencourt.
Maranhão:
Clodomir Cardoso.
Vitorino Freire.
Odilon Soares.
Luís Carvalho.
José Neiva.
Afonso Matos.
Piauf:

Renault Leite.
Sigefrooo Pacheeo.
Ceará:
Moreira da Rocha.
Osvaldo Studart.
Rio Gran1ie do Norte:

Deoclécio Duarte.
José Varela.
Mota Neto.
Paraíba:
José Jcfill.

Pernambu-co:
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Osvaldo Lima.

Costa Põrto.
Ulisses Lins.
Ferreira . Lima.
Pessoa Guerra.
Barbosa Lima..
Alagoas:
Góis Monteiro.
José Melo.

Sergipe:
Graco Cardoso.
Bahia:
Pinto Alei.Xo.
Lauro de Freitas.
Viei:"a de Melo.
Espírito Santo:
Atilio Vivaqua.
Carlos Lindem'berg.
Eunco Sales.
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.
Distrito Federal:
J-osé Romero.
Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Amaral PeiXoto.
Eduardo DuviVier.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura..
Acúrcio Torres.
Miguel Couto.
~as

Gerais:.

Juscelino Kubitschek.
Pedro Dutra.
João Henrique.
Cristiano Mlicbado.
Joaquim Libânio.
Celso Machado.
São Paulo:
Cirilo Júnior.
Gofredo Teles.

Noveli Júnior.
César Costa.
Martins Filho.
José Armando.
Lopes Ferraz.
Sampaio Vida.l.
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Goiás:
Dario Cardoso.
Diogenes Magalhães.
Caiado Godói. ·
Galena Paranhos.
Mato Grosso:
Ponce de ~da.
Martiniano Araújo.
Paraná:
Fernando Flores.
Munhoz da Rocha.
La.uro I:oopes.
Santa Catarina:
Ivo de Aquino.
Aderbal Silva.
Rogerio Vieira.
Rio Grande do Sul:
Ernesto Dornelles.
G~ão Englert.
Brochado da Rocha.
Elói Rocha . . __
Teodomiro Fonseca..
Dil.niel Faraco.
Antero Leivas.
Mér.cio Teixeil'·a.
Pedro Vergara.

Pernambuco:
Lima Cavalcanti.
Alde Sampaio.
João Cleophas.
Gilberto Freire.
Alagoas:
Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Se"!gil)e:

Valter Franco.
Heribaldo Vieira.
Bahia:
Aloisio de Carvalho.
Juraci Magalhães.
Luis Viana.
Raf:~.el Cincmá.
Nestor Duarte.
João Mendes.
Distrito Federal:
Hamilton NogUeir::t.
Euclides FigUeiredo.
Jurandir Pires.
R'lo de Janerro:

Romão Júnior.
José Leomil.
Minas Gerais:

União Democrática Nacional

Piaui:
Esmaragão de Freitas.
Matias Olimpio.
Ceará:
Beni Carvilho.
Femandes Teles.
José de Borba.
Leão Sampaio.·
Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa.
José Augusto.

Paraíba:
A:dalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
João úrsulo.
Ernani Sátiro.
Fem·an-do Nobrega..
OS!Ilar Aquino.

Monteiro de Castro.
José Bontlâclo.
Magalhães Pinto.
Gabriel Passos.
• Lopes Cança.do.
São Paulo:
Paulo Nogueira..
Romeu Lourenção.
Mato Grosso:

Vespasiano Martins.
Jo!!.o Vilasboas.
Dolor de Andrade.
Agrícola de Barros.

Santa. Catarina.:
Ta.vares d•Amaral.
Tomás Fontes.
Rio Grande do Sul:
Flores da Cunha..

-
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Paraná:

Partido Trabalhista Brasileiro

M=hoz da. Rocha.

Bahia:

Partido Democrata Cristão

Luis Lago.
Distrito Federal:

São Paulo:
Manuel Vitor.

Rui Almeida.
Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.
Minas Gerais:

Partido Popular Sindicc.lista

Ps.rá:
Deodoro

Ceará:
Olavo Oliveira.
Stênio Gomes.
João Adeodato.

Leri Santos.
São Paulo:

Bahia:

Fiori.
· Berto Condé.
~eu

Teódulo Albuquerque.
Partido Republicano ·Progressista

Paraná:
Melo Braga.

São Paulo:
Campos Vergal. -

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Agostinho Olivel:ra.
Alcêdo Coutinho.
Distrito Federal:
Carlos Prestes.
.João· Amazonas .
. Mauricio Grabois.
São Paulo:
José Crispim.
Osvaldo Pacheco.
Caires de Brito.
Rio Grande d<> Sul:
Trifino · Cor.êa.
Partido Republicano

Sergipe:
Durval Cruz.
Amando Fontes.
Minas Gerais:
Danie! Carvalho.
:eernard-es Filho.
Mário Brant.
Artur Bernardes.

M~ndonça.

Pa>~:.:!..'~ ..

T,iõP':f.!Ulor

Rio Grande do. Sul:
Raul Pila.

---- --·
O SR. PRESIDE!Ii"TE -··· Vêm à. Mesa os seguintes requerimentos:
Requeiro urgênci n para o requerimento n·. 0 69, de 1946 .
Salas d-as Sessões, 9 de abril de
1946. - Luís Carlos Prestes.
Requeremos urgência · para dis·
cu.ssão do requerimento n. 0 85, de
1946, que trata da situação dos serviços de combate à tuberculose no país.
Sala das Sessões, 7 de abril de
1946. -Epílogo de Campos. - Olinto Fonseca. - Ant6nio Maria de Rezende Corrêa. Stgetredo Pocru:co
- Agrfcola de Barros. - ~a.siano
Martins. - Alarico Pacheco. - Paulo Sarasa.te. Dolor lie Andrade.
- Ernani Satyro. - Fernandes Tavara.. - Fernandes TeUes. - AlOysio
de Carvalho Filho. Antenar Bogéa. - José Cfl.ndiOO Ferraz. - José
Leomil. - Lino Machado. - Miguel
Couto Filho. Bastos Tavares. -

-

·Nome

gível.

ilegível
Mcr.tra

Nome
Carvalho.

ile-
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Nélson.

P~jós.

Luis Carvalho. -

-

José Neiva.
Tlwmás Fontes.

· O SR. PRESIDENTE - Há sôbre
Mesa, ainda, o seguinte requerime:r:>to que vou submeter à votação:
Requeremos conste da ata dos nos.sos trabalhos de hoje, um voto de
pezar pelo falecimento do ilustre mé'dico Odilon Machado, exemplo do médico popular do Distrito Federal, cujo
seg-ülldo aniversário transcorre nesta
data.
Sala das Sessões, 9 de abril de
1945. - Luís Carlos Prestes. - João
~

.Amazonas. - Jorge Amado. - Mauricio Graboís. Alcides Sabença.

O SR. PRESIJ;)ENTE- Os Senhores que o aprovai!J., queiram levantarse. <Pausa).
Está aprovado.
Continua a discussão única do Requerimento n.O 16, de 1945.
Tem a palavra o Sr. Jales Machad·J,
j)rimeiro orador inscrito.
O SR. JALES :r.[ACHADO - Sanhor
Pr~sldente, Srs.
COnstituintes: ant.esde entrar na ma.t~ria que me traz à
tribuna. aproveito a oportunidade para
:retificar um comentário qu~ os jornais vêm publicando. a propósito de
Goiás:

"Enquanto em outros municípios
do Brasil a luta partidária se desenrola num ambiente de incomensurável ambição, os pessedistas
de Goiânia dão um exemplo de
lucid.ez politica aos seus correligionários ãe outros lugares, indicando
para Prefeito daquela cidade o
-chefe da U. D. N. local. .Não
importa c;:ue o chefe udenista se
tenha recusado - importa est::l.
lição de ombridade e compreensão" ..
Seria, de fato, grande lição que
Goiás daria ao Brasil se tal noticia
íôs;;e exata, mas a verdade é que, en:.
Goiás, a União Democrática Nacional
'Vive debaixo de carga.
Duzentos empregos e cargos públicos
estão nas mãos de parentes do .ex:Interventor goiano e a atual Prefeitura .que o General Interventor ofereceu

a Exma. espõsa q.o ex-Interventor, que
não a aceitou, teve indicado, para
ocupá-la, um seu irmão, o atual Prefeito dê Goiânia. Os demais cargos
estão em mãos de pessedistas.
O Sr. Pedro Lu.dovico - A prova de
que houve gara~tia D.í está: o ilustre
orador elegeu-se Deputado por Goiás,
apesar d;; residir em Minas e ser mineiro.
.. o sr. Dario Cardoso. - E' menos
verdàdeira a afirmativa do orador de
que em Goiás todos os postos estão
sendo o:::upados pelos pessedistas, porquanto duas Secretarias· de Estado o
são atualmente por ud~nistas.
O Sr. Pedro Ludovico Uma é a
Secretaria de Educsção, outra a Secretaria particular do Interventor.
O Sr. Barreto Pznto - E o Interventor é um homem de bem, alheio à
política - Gen. XaviJõr de Barros.
O SR. JALES MACHADO
As
noticias de que dou conhecimento à
Assembléia foram publicadas em jornais desta Capital. Posso trazê-los
aqui, amanhã.· Referem o número de
cargos ocupados e citam os nomes dos
respectivos tY.:upames.
Sr. Pr~sideniie, diz o Papa Pio XII,
no apêlo dirigido à consciência do
. mundo,:
"A raça humana está ameaçada pela fome, e a fo._.e é causa
de incalculáveis distúrbios.
As
sementes da paz, mal foram lançadas, correm o risco de serem
esmagadas antes de brotarem. A
paz e necessária a todos os povos.
Não há lugar para pensamentos
de vingança ou represália, il.ns1a
de poder e dominio, nem para a
caça de privilégios e aumentos de
territórios. Isso foi compreenctido pela Norte Amél:ica na grande ofensiva mundial contra
a
fome, os EE. UU. se colocaram
generosamente à testa. A serviço dessa causa sagrada coloc:iram fôrças gigantêscas de produç:-ão e concentre.ram
esforços
para aprovision.a.r a exportação
de gêneros. Sabemos que também
o Canadá, dentro de sua tradição
de liberdade, segue o mesmo esminho. A
Grã-Bretanha,
ao
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mesmo tempo que convoca uma
co::J.ferência mtemacional
para
discutir, com providencial solicttude, questões alimentares continua a aplicar as restrições de
guerra à maior parte de seus alimentos".
Eis, Srs.

Representantes: os dois
que ajudaram a derrotar o
nazi-fascismo e implantaram os princípios da liberdade no mundo, fazendo, portanto, o maior esfôrço de
guerra, são os mesmos que hoje correm em auxilio dos que sofrem e têm
fome. São ê!es, ~- , c grandes p:J.ises imperialistas. Bendito imperialismo!
Prossigo na ·leitura do apêlo de S.
Santidade Pio XII:
pais-

"A Argentina e o Brasil, autênticos celeiros do mundo, viram, apesar das ·presentes calamidades, que .ua:: terras ilim1tadas correspondiam ao cuidado
que se lhes dispensava com fertilidade ai.Iida mais ampla que
antes da guerra"

Vejam, Srs. Representantes
que
destino estaria reservadl! ao Brasil,
se, em face de suas possibilidades, estivesse hoje em condições, como seria de esperar-se, de matar a fome
das vítimas do grande cataclismo que
assolou o mundo.
O Santo Padre, quando fêz seu
a.pêlo, desconhecia que a produção de
gêneros de primeira necessidade, d:l.
agricultura em geral, tinl>a sido completamente destroçada pela ditadura
brasileira. A politica seguida pelo
ditador com relação à nossa lavoura
foi a mais nefasta.
Há pouco. ouvimos o ilustre cole1m. Sr. Deputado Hermes Lima. descrever uma lista de lucros extraordinários. Além dela, porém, houve, no
Brasil, os enriquecimentos de natureza escusa. conseguidos à custa <ias
especulações no câmbio negro e outros meios ilícitos, em virtude da corrupção que· varreu o pais de norte a
sul durante o triste período da ditadura.

O Sr. Jurr:crulir Pires - V. Ex." tm:a.
num ponto fundamental, muito mais.
grave amda.
-O SR. JALES MACHADO -Pergunto quem terá pago todo êsse descalabro? A resposta é fácil: a lavoura. Se analisarmos todos os atos
desonestos lesadores de nosso economia, verificaremos que a. única prejudicada foi a lavoura. Os mdustriais ganharam muito porque venderam
caro, mas os principais consumidores
de seus produtos eram, i.Iidubitávelmente, os lavradores. Se os transportes encareceram e
acompanharam~
na alta paralelamente, a nossa infla. ção, era ainda a lavourà"que-pagava..
Quando todos os produtos i.Iidustria:s começaram a dar lucro, acompanhando a marcha ascencional da iDflação, todos supúnhamos que aconteceria o mesmo com os produtos da
lavoura,· tal, aliás, como deveria ter
aco::1tecido, mas nessa hora o Go'Vêmo ClitatoriaL _criou a Mobilização
da Coordenação EcÓnõrilica; que per- m1t1u ganhassem os industriais
os
absurdos que perceberam, enquanto
os produtos da lavoura eram uxúlateralmente tabelados. Isto porque a.
política do ditador, por quase todos
os seus atos, de 1940 para cá., era no
sentido do conti.Iiuismo.
O ditá.do!'
precisava agradar as massas que se
conglomeravam em tõrno das grandes cidades, dos centros mais populosos, as que se -prestavam à sua demagogia e lhe davam o titulo de "pai
dos pobres".
Se anahsarmos tõdas as obras do
Govêrno nesse período, teremos de
chegar a esta dura verdade·: seus atos,
inclusive os de caráter social, foram
exatamente na f!I.Se em que alimentava o sonho do continuismo. E reconheçamos - a ditadura logrou
os resultados colimados.

O resultado das eleições de 2 d-e dezembro, que a todo momento nos é
lançado em rosto como argumento
"trancbant" veiu, exatamente, · dessa
política contraproducente em relação
à lavoura. E não !õra o 29 de outubro,
ainda hoje estaríamos sob o d-ominio
da ditadura.
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Deputado Sr. Pedro Vergara tentou
·fazer a defesa da dita{!ura, respondendo a discurso do ilustre colega Deputado Agostinho Monteiro. E é precisa.mente nos argumentes do sr. Pedro
Vergara que vamos vêr a maneira por
·que a ditadura tratou a agricultura.
· O Sr. Pedro Vergara, para justificar •
-os seus argumentos, leu a seguinte es.tatistica sôbre o volume físico da nossa
:produção de gêneros alimentícios:

1925/1929
1930/1934
1935/1939
1940/1944

toneladas
14.370.000
17.372.000
18.837.000
18.569.000

Note-se que o período propriamente
<ia ditadura vai de 1935 a 1944, exatamente quando decresceu/ a produção·
de gêneros alimentícios.
Mais a diante disse o Sr. Pedro Ver-

gara:
"Vê-se, dai -que no.período de
1925/1929 - a nossa produção global de gêneros alimentícios rendeu
7 .804.212cruzeiros; ao passo que,
em 1944 êsse rendimento atingiu
a 14.423.609 cruzeiros. Duplicou,
portanto".
Ora, Srs. Constituintes, enquanto
o custo geral da vida subiu cinco vêzes,
acompanhando a inflação os gêneros
a·limentícios apenas duplicaram, mas
no seu valôr calculado no ponto de
consumo. ~ preciso notar que as despesas de transportes, de comissão e
outras, para que êsse gêneros viessem
aos mercados consumidores, acompanharam também o custo da vida e inflação. Quer dizer que, no · local da
produção, os gêneros alimentícios tal-·
vez não atingisse nem o nível de 1940.
Atribui o Sr. Pedro Vergara essa
disparidade à lei econômica de Ricardo V. Striegl, e acentua:
"Desta forma - se é verdadeira
a afirmação do Deputado Agostinho Monteiro, de que a nossa população crescet., 3.0 mesmo. tempo
que descreceu a nossa produção.
- a culpa não pode 'ser atribuída
ao Govêmo, - mas à lei de Striegl"

O Sr. Coelho Rodrigues - Se levarmos em conta o aumento da produção de gêneros alimentícios do Esta{!o do Rio Grande do Sul e do Esta-do de ·são Paulo, vamos observar
como nessa· esfera o Estado de l'J.Unas
decresceu:
O SR. JALES MACHADO - Tal
como ocorreu nos demais Estados.
O Sr. Coelho Rodrigues - Principalmente em Minas, por causa da sua
a-dministração. ·

O SR. JALES M..o\CHADO - Veja~ que diz a lei de Strigl:
"0 incremento unilateral do tra-

mos

balho, o seu aumento simultâneo
dos demais elementos que cooperam na produção não pode trazer
consigo um incremento do produto,
correlativo do incremento do t~a
balho".
Alpliquemos a lei ao caso da lavoura. Para que haja produção homogênea e econômica é preciso que todos
os elementos do trabalho emprega.doo
na produção acompanhem o m~smo
ritmo. Soponhamos que na mçsma
plantação o trabalho do arado seja incrementado, enquanto o da plantação
segue ritmo menos acelerado. Claro
estã que neste caso o resultado geral ficarã prejudicado porque o esfôrço da
aração se adianta muito à do plantio.
::;: o que entendo por esta lei. Não sei
como o ilustre Deputado Pedro Vergara pôde com ela justificar sua asserção.
O Sr. Ga.leno Para.nh.os - Devo esclarecer a V. Ex. a que a ação dos intermediários muito concorreu psra
o encarecimento dos produtos da lavoura.
O SR. JALES MACHADO - Concordo em que os intermediários concorreram para a. elevação d.êsse
custo. Mas não f•:Ji a ditadura que
permitiu que êss€s interrnedi:í.rios tanta
se locupletassem?
O Sr. Campos Vergal- A supressão
da li"!:i:!rda.de de co:mércio. -...
O Sr. Coelho Rodrigues
- Para
contornar a ação dos intermediários,
s6 temos urna saida: a criação de cooperativas dos pequenos produtores.

1
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A ditadura, que teve poderes para tudo,
não os teve para evitar a exploração
do povo brasileiro.
O SR. JALES MACHADO - Nem
para coibir os lucros extraor<linãnos
pagos pela Iavou't'a. Foi por tSSo que
chegamos a ésse estado de miséria de
gêneros da lavour~.
O Sr. Agostinho Monteiro - Permita V. Ex. mais um esclarecimento.
Além de tudo isso, a ditadura se fez
sócia da exploração do pcvo brasileiro,
através dos lucros .extraordinários, coisa que ninguém compreende e é o
maior absurdo econômico verificado no
Brasil.
O SR. JALES MACHADO- Como
veêm os nobres colegas, a defesa da
dita.dura foi de todo improcedente porque_ baseada em argumentos sem base.
O Sr. Domingos Velasco - Informo ao nobre orador o que ocorreu no
meu Estado: o sal e o açúcar só podiam ser obtidos pelos lavradores no
merca.do negro. Sou testemunha de
que, mesmo o Govêrno do Estado, então
exercido pelo Senador Pedro Lu.dovico,.
procurou comprar diretamente sal pa.. ra distribuir aos fazendeiros goianos.
Alpesar dos poderes de S. Ex. êle mes·mo nã.o conseguiu evitar o câmblo
negro.
O Sr. Coelho Rodrigues- - O mercado negro era protegido pelos prefeitos.
O Sr. Pedro Luào'IJico - Contesto a
V. Ex; A expl.oraçã.o produzida pelo
mercado negro não ~ra tão grande
assim.
O SR. JALES MACHADO - Em
Goiás, atualmente, está. apodrecendo
grande qua~tl.dade de arroz, que não
está em condições de chegar- ao mercado consum!.dor porque o- seu valor é
inteiramente absorvido pelo transporte. Nác pensem os colegas, porém. que
se trata de transporte até a Capital
Federal, mas, sim até Aná.polis. que
· é a ponta da estrada ele !erro que serve a Goiás.
·
O Sr. Agostinho Montéiro

O

Sr.

GctZeno

Para7!.hos

-

Ra.

enorme disparidade sôbre os preços
do arroz na fonte de produção e nos
centros de consumo. A Carteira com-

petente ·do Banco do Brasil, entretanto, ao mesmo passo que restr1nge o
crédito . a.os produtores, fa.cillta-se aos.
intermediários.
O SR. JALES MACHADO - Declarou um fazendeiro que em F!rminopolls, no Estado de Goiás, :> arroz estava.
a 6 cruzeiros. Essa noticia foi publicada nos jornais desta Capital A Cooperativa de Volta Redonda telegrafou
para lá pedindo pormenores da noticia, pois lhe interessava adquirir o
produto. Consultado,· o fazendeiro, que
é muito conhecido da representação
goiana nesta Casa, o Sr. Quincas Borges, informou que de Firm!nopolis 3..
Nazá.rio, o preço do saco de arroz, em
vtrtude da falta de estradas nesse Estado, era acrescido de 12 cruzeiros. De
Nazário a Anápolis consumia cada sa..:
co mais 15, cruzeiros. Ao tod()_27 cruzeiros; com 8 cruzeiros do saco nà-ort.:.
gem, temos 35 cruzeiros, preço do arroz em casca. Ora em Anapol!s, o arroz
se vende a 20 cruzeiros. O fazendeiro perderia, pois, 5 cruzeiros por saco.
Como exigir que a lavoura produza
nessas condições?
No entanto, os
atuais preços são considerados, no Rio.
excessivos, tanto que o Govêrno acaba
de criar nova Comissão de Tabelamento!
O ritmo da nossa produção nos tempos normais, com os· nossos métodos

atrasados, as deficiências de transporte, sempre acompanharam as necessidades do consumo. Durante a ditadura,
porem, com a instituição de privilégios a fs.vor de certas classes industriais, a lavoura tinha de ser - como
o fol - arruinacta.
Não adianta, pois, discutir a mecanização da lavoura, sem melhoramento de transportes. São medidas que o
govêrno tomará. a seu tempo, mas não
podem justi!!ca.r a stl.uaçã.o em que a
lavoura se encontra presentemente.
o Sr. Toledo Piza- O Govêrnú está.
convencido de que o tabelamento resolve tudo.
O SR. JALES MACHADO -~
grande siderúrgica nacional de Volta
Redonda, o maior galardão da ditad-ura, destinada a. acelerar a. nossa industrlallzação, tem também o seu futuro
comprometido.
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O SR. JALES MACHADO -V. Ex•.
O SR. JALES M..-'I.CHADO- Oreaguarde os argumentos. Quando t'ol
sultado é que a produção de Volta Reprojetada essa obra de caráter nactodonda vai pesar na nossa econOmia
nal, calculava-se o custo da produção
futura e esse resultado nefasto já estâ
fosse igual ao norte-amertcano.
aparecendo no seguinte fato: ai!
Numa conferência que seu Diretor, o
açõ'es de Volta Redonda estão cainatu3.l Ministro da Viação, pronunciou
do, enquanto as das outras companhias
no Instituto de Engenharia de S. Pausiderúrgicas estão subindo porque os
lo, declarou S. Ex"'. que o custo de prointeressados prevêm a alta de matedução dos artigos de Volta Redonda
rial. :ll:les sabem que as ta:iias eliminaseria ligeiramente igual ao dos prorão do nosso mercado a concorrência
dutos amertcanos, com a dlt'erença de
americana.
que ·o americano serta um pouco mais
O Sr. Jurandir Pires - E' a própria
barato lá, mas chegaria aqui pelo prele1 de J. B. Say e Ricardo, le1 que
ço do produto de Volta Redonda.
<ieclara que o preço final de uma utiO Sr. Aureliano Leite - Sou testelidade é fixado pelo custo de produmunha dêssc episódio porque estive em
çii.o mais alto. Se o custo de produção
Volta Redonda na companhia de V. E".
em Volta Redonda é mais alto que em
o SR. JALES MACHADO - NU!lla Monlev!llde, a:; ações de Monlevade se
elevam pela redução relativa de seu
excursão que fizemos recentemente a
custo.
·
Volta Redonda, interpelei ao Sr. MlO
Sr.
Daniel
de
Carnalho - Em renlstro da Viação e S. E"'. declarou que
lação a Volta Redonda, pediria ao noo preço da produção seria 40 a 45%
bre colega que aguardasse o funcionasuperior ao do produto americano. Isso
mento da usina porque estamos argucontando com a taxa de juros de 6%
mentando apenas com hipótese. Em
sõbre o capital invertido.
breve teremos os fatos.
Como S. Ex"'. bem explicou, o material estrangeiro subiu 20% e o nacioO SR. JALES MACHADO - A informação que recebi foi dada pelo Dinal, bem como a mão de obra, subiram
retor da Companhia e ninguem nega
500%. Essa elevação devemo-la à ditadura, porque permitiu um grande enque :::1essa informa~ão há. um certo
carecimento de vida, espalhando diotimismo. Aliás, S. Ex."'. responsável
nheiro a rôdo, elevando o melo cirempreendimento,
pelo resultado do
culante e assim comprometendo o funão poderia ser pessimista.
turo destinado a Volta Redonda. RealO Sr. Aureliano Leite - E, na realimente, se a sua produção fica mais
dade, trata-f::e de um grande adminlscare '45%, concluimos que o Govêrno
trador.
terá de lançar mão das tarit'as para
O SR. JALES MACHADO - Estou
proteger o ertlgo nacional de Volta
de acOrdo. A questão, porém, é que
Redonda e defendê-lo da concorrêna ditadura criou êsse nível de vida elecia americana.
vado, arrastando as melhores iniciatiO :;r. Jurandir Pires- Se assim fosvas ao fracasso.
se poderíamos declarar que o Brasil
O Sr. Daniel de Carvalho - Volta.
é de uma felicidade imensa. A verdade
Redonda já entrou em produç!i.o, já
é que êsse aumento será de 45% acivistos os seus lingotes, as fôl!las
ma das despesas alt'andegárlas jB. e%1a- foram
de
fla.ndre
e os trilllos? Não. De matentes. Dai ser superior na realidade,
neira que estamos ainda no terreno
a 70%, para não dizer 100%. Agora.,
óas hipóteses, das previsões.
se pudessemos ter uma indústria no
Brasil que fOsse ~0% mai<; cara que a
O SR. JALES MACHADo - Hipóteses
roseas.
estrangeira, devlamos realizá-la com
o Sr. Daniel de Carvalho - O Sr.
grande açodamento, porque o que importa, no país é aumentar a produ- Edmundo de Macedo Soares foi realmente a principal figura, homem d!tividade por unidade hum.ana.,- e só a
O Sr Barreto- Pinto -

justo meu colega..

-
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:nâ.IDico a qu€m se deve essa realização. Devo, porém, informar a V. Ex. a
que, _nêste momento, estamos fazendo
prognósticos, previsões, quando as providências ainda estão sendo tomadas
por parte da Compan.bia. Ainda há
dias, assisti a ll!llla Assembléia Geral
e ouvi a exposição feita pelo atual
presidente
da
companhia.,
cel.
Raulino de Oliveira. Insisto, pois, que
aguardemos os fatos, não tirando conclusões de meras -conjectUI'3S.
O SR. JALES M&CHADO - Agora, aguaroemos os fatos, e que êl€5
não sejam contrários aos intuitos que
V. Ex." alimenta, isto é, que a produção seja mais barata, para que consulte os desejos e interêsses de todos
os brasileiros.
O Sr. Juranãir Pires - Mas há várias m-edidas com as quais pode si!r
melhorada a situação. Elas têm que
ser aplicadas com coragem, para que
enfrentemos resolutamente o problema.
O Sr. Coelho Rodrigues - Basta. a
-instalação de uma ofiCina de estruturas metalica.s para aumentar desde Logo a renda de Volta Redonda.
O SR. J.ALES MACHADO - Sr.
Presidente,. o lamentável, o doloroso
;para o Brasil e ver que o govêrno atual
vai seguindo o mesmo caminho da ditadura. Ainda agora foi criada a Comissão Central de Tabelamento. Vamos ter a revivescência da Coordenação da Mobilização Econ-ômica, vamos ter dentro em pouco o câmbio ner-o imperando em todos os cantos do
B!"as!l.
E' preciso que o govêrno resista às
solicitações das massas e vá ao en. cont:z:-o das necessidades dDs grandes centros, não raras vezes fermentadas pela dem:tgogia; é preciSo que o
govêrno permita o aumento dos preços
dos produtos da lavoura, porque, do
contrário, não teremos produção de
espécie alguma, antes teremos a. ru!na
do homem do campo, que já é bem conhecida de todos e se agrava todos os
dias. O nosso homem do campo vive
sub-nutrido, como aqUi já provou o
nustre colega Sr. Deputado Agostinho Monteiro.

.o:-

Se o Govêmo não quer que essas

massas sofram as conseqüências da a!.o.
ta dos produtos industriais, que subvencione a lavoura.
O SR. PRESIDENTE- Lembro a<>
nobre orador que está findo seu
tempo.
O SR. JALES MAOHADO- Vou
concluir, Sr. Presidente.
Esta foi a política ·seguida pela
América do Norte, durante a guerra,
subvencionando os produtos da lavoura com impostos tirados das classes
abastadas e permitindo, assim, que as
classes menos favorecidas consumissem produtos mais baratos, sem sacrificar a produção. Essa a :Põlitica que
se impõe, no momento, no Bril.sll.
E' preciso que se tenha a coragem
de romper com a demagogia., com a
m-ania de agradar as classes pobres, a
f1In de que possamos, realmente, entrar numa fase de intensa produção
agr!cola
e de desenvolvimento que
permitam--a-meca.nisação da lavoura
e o mais que ela espera dos govêrnos
bem intencionados. (Muito bem. PaZmas.)

O SR DARIO CARDOSO - Senhor Presidente, Srs. Representantes:
Enviado a esta Assembléia e ao Senado da República pelos sufrágios
do povo de um Estado cuja população, na sua grande :ma.ioria, meureja nos campos entregue ao amanho
da terra, ao criatório ou à. extraÇão
das riquezas do sub-solo, é bem de
ver que me não poderia manter indiferente à discussão que ora se trava.
em tórno do problema da mecanização
da lavoura.. ;E, no desempenho do
honroso mandato que me conferiu o
povo goiano, não ascendo a. esta Tribuna, para falar à Nação em linguagem floreada, nem para_ entrar em
torneios de retórica, a. que sempre
fui avesso por índole. .
Não me traz a estas alturas, muito
menos, o desejo de acusar ou de defender a quem quer que seja, mesmo
porque, recem-saido da magistratura.
a função de acusador ou de defensor

eStá, .como sempre esteve, afastada
de minha esfera de ação.
Eu aqui venho, colocando-me acima
dos partidos e de quaisquer paixões,
:focalizar uma face da problema econômico brasileiro, que é também social, e equaci<má-lo, a meu modo, para
sugerir às autoridad-es administrativas, incumbidas do meneio da coisa
pública, as soluções que se me antolham c::~;pazes de minorar os sofrimentos exitraCli"dinários por que vem ·
passando· o povo brasileiro.
Oso da palavra cônscio das tremendas respónsabilidades que me pesam
sõbre os ombros nesta hora crucial
que vem sendo vivida pelos . nossos
concidadãos. E', pois, com êsse propósito que, situando-me acima de
qualquer eiva partidária, venho oferecer minha contribuição, põsto que
modesta, aos responsáveis pelos destinos do país, de cujo patriotismo e
desejo de bem servir à. causa pública não me é licito duvidar. E assim
procedendo, estou certo de traduzir
os sentimentos ·do povo goiano e principalmente de sua grande população
rural, que' outra coisa, não pede nem ·
almeja sinão auxilio e assistência, a
fim de que ma.is eficiente e produtivo
se tome o seu labor em . pról do engrandecimento nacional.
A situação precária em que se debatem a pecuária e a agricultura no
Bl'Mil vem de muito longe, não devendo ser atribuida à atuação dêste ou
daquele govêrno. O que é certo, Srs.
Representantes, é que a lavoura está
. a exigil', da parte dos poderes públicos, as maiores a.tenções, a fim de que
se pcmha têrmo a êsse êxodo que se
está verificando nas populações dos
OC2Jmpos, porque, não llá ·negar, os ru·
ricolas, desampal·ados como têm vivido até hoje, desajudados de qualquer auxilio eficiente, tendem a se
proletarizar, dia a dia. E aquêles que
não emigram para os centroo urbanos,
tr=sformam-se em verdadeirOs serves
da gleba, trabalhando a terra da qual·
não possuem um trato por menor que
seja. Esta situação das populações ruTB.is está a reclamar, como disse, =a
sglução tu"gen.te, que outra não pode
.ser sinão a. da outorga a essas popula-

ções de assistência efetiva sob os mais
variados aspectos. E daqui já se focalizou - pelas vezes. de ilustres representantes da Nação - a necessidade dessa assistência, quer do ponto
de vista educacional, quer do econômico, quer ainda do ponto de vista.
sa.nitãrio, pois só mediante uma assistência Clficiente e bem orientada ao lavrador, se poderá incentivar e coi!lseguir o aumento da produção a.,<>rlcola.
Mas, Srs. Constituintes, no meu
medo de ver, no meu sentir, não basta a.penas incentivar a. produção não
é preciso apena.s mecanizar a lav~ura·
é necessário Qt!e, além de incentivar ~
produção e procurar valorizar o homem do campo, se dê mercado ao produtor e que se articulem as fontes
produtoras com os centros cCi!lsumidores, por meio de uma rêde eficiente de
transportes. Penso mesmo que o problema maior, e que está a demandar
solução mais urgente, no Brasil é o
da distribuição, porq'lP - e temos ouvido constantemente ~lesta TribunJ. não há falta de açúcar no Nordeste,
nem. de gado, quer no Brasil Centrai '
quer no Sul do pais; e, no e·ntanto, os
centros consumidores padecem de falta
de açúcar e de carne ...
O Sr. Domingos Velasco - Ainda
agora, em Goiás, há completa falta
de açúcar.. v. Ex.• sa·be muito bem.
O SR. DARIO CARDOSO- Como
aliás no resto do pais.
Se, consoante j:í. afirmaram nesta
Casa diversos representantes do nordeste, não há falta de açúcar naquela.
região e se o pais está se ressentindo
lja falta quase absoluta dêsse gênero
de pr: ..:eira necessidade, temos que
concluir forçosamente que o maior defeito nosso está na distribuição. E
para que esta se faça de modoJ satisfatório é mister se dê transporte
fácil e barato aos produtores. Sem um
levantamento das necessidades dos
centros consumidores e uma rêde de
transportes capaz de os articular com
as fontes produtoras, entendo que tôda
campanha em pról do aumento da
produção resultará inútil.
O Sr. Domingos Velasco - Muito
bem.
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o· Sr. Campas Vergal - Tenho· recebi-do telegramas, tanto de Camws.
no Estado do Rio, como de São José
do Rio Pardo, em São Paulo, dizendo
que as populações estão efetivamente
privadas de açúcar. Entretanto, ~ses
telegramas afirmam que há grano_:s
depósitos dêsse alimento, mas que nao
há meios de conseguir-se que os estoques dêsses depósitos sejam rerustribuidos de maneira equitativa, para
atender às necessidades públicas.
o Sr. Aureliano Leite --~ovo suplício de Tântalo.
Ô Sr. Campos Verga.l - E' que o
. açúcar está concentra.do nas mâ?s
·· de verdadeiros magnatas dessa lndústria.
O SR. DARIO CARDOSO- V. Ex."
diz muito bem. Vinha eu focalizando,

Sr. Presidente, o sério problema d<t
distribuição, o qual precisa ser encarado de frente e resolvido. Como
afirmei, de inicio, represento nesta
Casa um Est3ido cujas ativida-des
estão volta-das. na sua grande maioria para as lide:·. dos campos.
A
nossa p()pulação rural é oitenta pcx
cer te maior .do que a urbana e a
suburbana reunidas
Destarte, essa.
gente que labuta heroicam=te. de
sol a sol, no amanho da terra e na
criação d() ga;do, está exi~o .além de uma assistência efetiva, pera
qu~ possa produZir mais meroados
certos e garantidos para os seus produtos e t1·a.nsportes a fim de qu:e tais
merc!lld.os possam ser alcanç3idos.
Citarei, para exemplo, o caso do arroz: Goiás tem uma produção bem
gr.ande dê:sse cereal e poderia tê-la
muitc maior. m-esmo sem a mecanização da lavoura, se houvesse o escoamen·to das sa-fras. As suas tcras fertilfssinlas, ainda qurundo traba.Thald·as pelos processos rotine'ii'os,
produziriam arroz em quantidade suficiente para prover o mereado de
uma gran-de parte dõ País.
·
O que se verifica, entretanto, é o
seguinte: No a:no em que ná falta
de ;arroz, nossos agricultores intensificam a produção e, com tristeza., vêem apodrecer tôda. a. safra. por
falta de escoamento.

O Sr. Lino Maclu:ulo - V. Ex."
focalizou muito bem o problema precípuo: a fal.ta de transportes.
O SR. DARIO CARDOSO -

Ain-

da agora, temois retida. quas..~ tOda.
a última. safra, haiven-d:o prejufzos
de centenas de mil:llares de cruzeiros
para aquêles que negociam com êssa
produto.
O prob1~moa mais cruciante para. os Estadas centrais, como
Goiás, é, não hâ negar, o do transporte.
O Sr. Campos Verga.Z- Nesse particular, o Exmo. Sr. Dr. Washington Luís Pereira de sêmsa teve uma
visão muito ampla do assunto, mandando C()rtar, em todos os sentidos.
CO'IIl imensas estratdas de rodagem o
Esta-do de São Paulo.
O SR. DARIO OAiR.DOSO V.
Ex. a tem ra:z;§.o.
O Sr. Lino Machado - No Maranhão, o único problem-a é o do trans-

porte.
· O Sr. Dioclécic Duarte - Em relacão ao sal, temos cêrca de 800 mil
tonel!lld.as n'o meu Estado aguardando
tr.ansporte, enquanto o gado no interior está morrendo à fome.
O SR. DARIO CARDOSO- Como

muito bem lembrou o ilustre colega
pelo Estado de São Paulo, razão de
sobra. assistia ao ex-prestdente, senhor
Washington Luis, quando afirmava
que no Brasil "governar é abrir estradas".
O Sr. Aureliano· Leite - E antes do
Sr. Washington Luis, já Juan Batista
Alberru, ·na Argentina, disse que "governar era povoar e a.brir est!'S.das"O SR. DARIO ··CARDOSO -

Se-

nhores Representantes, Goiás - é preciso que se frise C.esta tribuna - não
é um Estado que produza. apenas arroz.
e gado. Tem possibilidades imensas. ·
graças às quais, desdê que se lhe dê
transporte fácil e barato. poderá transformar-se em um dos maiores cele'.ros
C.o Brasil. Se o seu vasto território fõr
cortado em todos os sentidos por uma.
boa. rêde de transportes, poderá pro-·
duzir, em .alta escala, o trigo, na Chapada dos Veade!ros, o algodão, o fumo,
que, como ninguém ignora, é um dos.
melhores do mundo - e são bem co-
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nbecidos os municípios de Bela Vista,
.Anápolis, Pouso Alto e Goiâs, que o
produzem em grande escala e da me. lhor qualidade - o café, sendo de
se acentuar que o nosso sempre foi
tido em· ·ót:ma · conta nos mercados
nadonais, e tantos outros prcdutos
agrí1:olas. cuja enumeração reputo
desnecessária.
Além da pro.dução agrtccla poderemos concorrer para o eilc,OTandecimento
na c i o n a 1, uma vez que tenhamos
transportes, com ·as nossas imensas
reservas mineta;s. Leve-se a. Estrada
de Ferro de Goiás a São José do Tocantins, onde estão situadas as maiores
jazidas de níquel do mundo e teremos,
assim, possibilidade de explorar e pôr
em circulação uma das maiores fontes
de riqueza que ~ssuímos no território
brasileiro, sem falar no cristal de rocha,
no rutilo, na mica, no salitre e muitos outros minérios abundantissimos
em muitos dos nossos municípios.
O Sr. FerniLndes Távora - Desejo
esclarecer a v. Ex." que, quando tive
a honra de presidir à Sociedade dos
Amigos de Alberto Tôrres, senti a satisfação de verificar que uma análise mandada proceder no trigo da
"Chapada dos Veadeiros", constatou
ser o mesmo dos melhores do mundo.
O SR. DARIO CARDOSO -

Diz

V. Ex." muito bem,· essa análise demonstrou efetivamente que se tratava de um dos melhores produtos que
têm sido analisaõos. Além das jazidas de niquel - se os trilhos já houvessem sitio prolongados até às margens do Araguaia - teríamos outra
possibilidade imensa de concorrer
para .o enriquecimento do Brasil, de
vez que ali jazem, inteiramente
inexploradas, extensas florestas do
babaçú, produto que constitue a prinpal fonte de riqueza e .de receita do
Estado do Maranhão.
O Sr. Lino Machado Apoiado.
V. Ex."' ~'êz muito bem em trazer
essa questão à Constituinte.
O Sr. Jales Machado- Quando estive à frente da Estrada de- Ferro de
Goiaz, fiz ver ao Govêrno a neceSSldade dessa Estrada alterar o traçado
do projeto antigo, a :tlm de cortar ~

cabeceiras dO ToeatinS, indo até às
margens do Araguaia. Com isso, resolveríamos um dos maiores problemas
da navegação do Araguáia, que é o da
exportação. Das estatísticas que !iz na.
Estrada de Ferro de Goiás, vê-se que
o problema do transporte pesa duas
vezes na. exportação, bem como no sentido da navegação, isto é, 100% na.
aescida e 50% na subida.
O Sr. Lino Machado - De resto,
êsse problema já foi ventilado por
Couto de Magalhães.
O SR. DARIO CARDOSO - Mesmo que se não cogite da navega~ão
do A..~ouáia
que diga-se de
·passagem é francamente navegável
só a possibilidade da exploração · das riquezas que dormem esquecidas às margens dêsse grande
rio, compensaria. fartamente o sacrifício da construção da Via férrea até

lã.

Assim, Srs. Constituintes, o problema dos transportes, que . está intimamente ligado ao da distribuição,
é marcante e eu o coloco mesmo, no
caso particular de Goiás, acima da
necessidade da mecanização. Coloco-o
acima e antes do da mecanização
porque esta.,- por si só, não resolverá
a situação. Demais, não se faz mecanização do dia para a noite; os nossos agricultores rotineiros não sabem
sequer manejar um arado.
O Sr. Jales Machado: - Na situação atual de preços, nem a Estrada
de Ferro resolve. porque o produto
que chega normalmente ao mercado
está dando prejuízo. E mesmo . que
não estivesse dando prejuizo, sendo
'represada uma parte da produção,
essa se torna deficitári.s... No· estado
em que estamos, ·a lavoura terá fatalmente de perecer.

O SR. DARIO CABDOSO: -

Che-

garei até lã e demonstrarei que Vossa
Excelência está com a razão neste
particular. A mecanização; no momento atual, seria para Golâs, inócua
e inoportuna, porque é tal a fertilidade de suas terras e tão extensas
são elas, que a cultt..."'R rotineira, o
processo extensivo da lavoura ainda

·- -.
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não nos causa grandes prejuízos, embora traga a deva.Stação das matas.
O Sr. Toleão Piza.: - Como falar
em mecanização, quando instrumentos agrícolas, mesmo os rotineiros,
estão custando preços elevadissilllcs.
O SR. DARIO CARDOSO: -

O

de que necessitamos é de possibilidade de distribuir a nossa produção,
pois estamos vendo que a produção
de Goiás, como · a de outros Estados,
está estagnada pela falta de transporte. O problema aliás não é só
goiano, é nacions.l, embora se faça
sentir com mais intensidade- no meu
Es'tado, porque, sendo êle central, nã.o
dispõe de outras vias de acesso, senã.o
a: férrea.
O Sr. Lino Machado - V. :E:X." inclUJ:L também o Maranh!io, porque,
apesar de possuir rios navegáveis, nã.o
hf ali serviço de desobstrução, fazendo
com que o problema assuma lá feição
importantíssima.
o Sr. Gabriel Passos - No caso
particular de Goiás, a produção, m-esmo abundante, se não encontrar o deser;.volviment·:J dos transportes locais,
n.ão terá nenhum proveito e perecerá,
porque chegará · aos mexca-dos consumidores com o custo elevado pelos
fretes.
O SR. DARIO CARDOSO - E' o
qu,e está acontecendo ao nosso gado,
Q.1.1Je vai ficando retido nas invernaàas,
por não dispormos de meios para
transportá-lo, nem pod·erm.os abatêlo em face da inexistência de frigoríficos no Esta.do, e ao nosso axroz, cujas
safras, à mingua d!e transporte, vão se
a<:umulando e pe!"dendo-se quase que
b:lteir'!l.mente.
Em. tais condições, inútil será a mecanização da. lavoura, pois já produz!m.os em excesso em relação às ne. céssidades locais e êsse excesso apod.reoe nos armazéns de embarque, com
g:i-aves prejui7,os para o produtor.
O Sr. Campos Vergal- Neste ponto V. Ex."' tem tôda & razão.
O Sr. Toledo Piza. - Que adianta
prod.uzi.r mais barato, se não há es-coamento do produto?
. O SR. DARIO CARDOSO- Cumpre pôr de manifesto ainda UIIÍ ~-

ctO importante da questão: é que não
basta a exis:JêllJCia dos transportes. E'
indispensâiv·el qu~ a sua rede seja de
tal modo orga-nizada, que estradas como as de Goiás e Mato Grosso possam fi.c.ar em condições de collJCorrer
com as estra-das litorâneas na colocação dos produtos desses Estados nos
grandes centros consumidores. O que
observamos, poré..-n, é a total impossibilidade nesse sentido, em virtude da
atual organização . de nosso sistema.
ferroviário.
A Estrada d~ Ferro de Goiás, por
exemplo, que percorre apenas trezentos e tantos quilômetros no Estado,
cobra tarifas tão elevadas, que os produtos nela transportados atingem os
mercados já excessivamente onerados,
só podendo ser vendidiis-;-no'Rio ou em
S. Paulo, com prejuizo. E o interessante é que a referida Estrada - e
para este ponto chamo a atenção dos
Administradores e da Assembléia não se acha em mãos de particulares,
pertence ao Govêmo Federal. Este,
bem conheoendo os extremos sofrimentos_atuais do povo, deveria baixar
as tarifas--de· todas as- suas vias. de __ _
transportes, a fim de desafogar as
classes produtoras do interior do Pais,
abrindo-lhes a possibilidade de acorrer
aos mercados litorâneos com alguma
margem de justa remuneração para
o seu trabalho.
O Sr. Toledo Piza - Temos aqui
o exemplo edificante da Central do
Brasil. Ao· passo que as estradas paulistas cobram, para produtos da lavoura noventa cruzeiros por tonelada, em
trezentos qu:J.ômetros, a Central cobra cento e quarenta e oito cruzeiros.
Mas as estradas paUlistas dão dividen-dos.e o Govêmo não deve ter objetivo
de lucro ..
O Sr. Jurand;r Pires - Isto com
um lucro de custeio de duzentos e sessenta mil cruzeiros. ·Em 1944, deu duzentos e quarenta e um mil cruzeiros
e, em 1943, cento e um mil cruzeiros.
O SR. DARIO CA...-ru>OSO -

E'

justo que as estradas particulares, explora.das com capitais privados, cobrem tarifas mais elevadas, porque
precisam fazer face às despesas de
custeio, aquisição dos bens fisicos, re-
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novação de ma.terial, encargos do capital financeiro, etc., ao passo que
o Govêrno pode oon<tentar-se apenas
com as despesas do cust-eio e aquisição do material fixo e rodante.
Não lhe ca.be auferilr n~ndas para
cobrir encargos de capital, e, assim,
suas estradas podem oferecer tarifas
anima-doras para os que tra;balham,
tarifas deficitá.ri.as mesmo, pois que
da! advirá certamente lucro através
dos rendimentos i.Iidiretos p!"'vindos
do aumento e crescimento do valor
da prod:ução e . do incentivo às indústrias e ao comércio interno e
externo, o que acarretará fatalmente maiores contribuições para os
co:frcs públicos.
O que se v·erifica, entreta.nto, é
que a pol!tica ferroviária do Govêrno, até aqui, tem sido errônea e
a.plicada. em detrimento dos · próprios interesses nacionais.
Assim seilldo, à Assembléia Comtituinte, para a qual estão voltadas
tôdas as esperanças do povo brasileiro, corre o dever de, colO"..ando-se
a.cima das injunções partidárias e
deixando de lado quaisquer paixões,
dh·igir veemente apelo ao Govêrno
para que procure melhorar a situação das classes produtoras ·e
consumidoras, reduzindo as taxas
tarifádas das vias férreas e, ainda
mais, para que incentive a construção de novas e reaparelhe as suas,
que são - é preciso se diga as
mais · deficientes em matéria de
a.pareE:J.amento.
A Estrada de Ferro de Goiás, não
possui material fixo nem· rodante;
sua situação é inteiramente precária
e não preenche a finalidade a que se
destina.
Urge, portanto, que o Govêrno a
reaparelhe, provendo-a. do material
necessário, e a faça avançar. ll: lamentável que os seus triLhos, até
hoje, nã.o teruham atingido Goiânia.
Quando tínhamos
facilidades de
obter com·bustiveis l!qui<dos, nossa
produção escoavs.-se, quasi tõda, atra-res das rodovias.
. Nosso comércio com Sã.o Paulo,
principal mercado goiano,. fazia-se,
em sua maior parte, por meio de caminhões que trafegavam diretamente

·entre. Goiânia e a capital paulista.
Sobrevindo, porém, a crise de gasolina e outros combustíveis líquidos e a
dos · próprios veicules, ficamos, como
abda agora estamos, com tõda a nossa produção estagnada, apodrecendose nos depósitos por falta de transporte.
·
O Sr. Agostinho Monteiro - ll:sses
males se devem à Ditadura.
O SR. DARIO CARDOSO- Como
declarei de inicio, não vim a esta triburla acusar nem defender e sim focalizar uma situação e apontar para
ela as soluções que se me antolha.m
conve!l:ientes e eficazes. E,· ao fazê-lo, dirijo aos responsáveis pela.
administração da cousa pública, uma
exortação no sentido de que enfrentem a crise que nos assoberba e lhe
dêem remédio. Abordando a questão
dos transportes e pondo a claro a necessidade de desenvolver-se a construção das vias férreas, apelo para o Govêrno e para esta própria Assembléia,
encarecendo-lhes ser ·imprescindível
o prolongamento das linhas da Estrada de Ferro de Goiás, estrada de pe- .
netração que, além de ecr.nõmica, .é
altamente estratégica, por isso que
articuh o Brasil Central com o Brasil litorâneo. O desenvoly;.mento dessas vias de penetração é da maior importância, pois além de concorrer preponderant~mente para. a solução dos
problemas econômicos das regiões a
que servem, representam relevanta
papel de ordem estratégica.
Não fico, porém, no apêlo em prol
do avanço acelerado dos trilhos da
Estrada de Ferro de Goiás; vou além,
solicitando do Govêrno Federal que
<>uxilie o Estado na reconstrução de
sus.s rodovias, que atingem cêrca de
9. 000 quilômetros de extensão e se
encontram completamente danificadas
pelas grandes chuvas dos últimos ~ê
se.s. Goiás, .com rendas d~utas,
como muitos ·outros Estados, não poderá - é natural ·- reconstruir, por
sl só, essas rodovias.
Urge, do mesmo passo, que o· Govêrno da República adote providências tendentes a facilitar a importação_ de caminhões J;l:l.ra serem distrt-
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Esta, Srs. Representantes, é a face
do problema econômico brasileiro que
se me afigura da maior relevância e
que está a demandar inadiável solução.
E' em razão da falta de transportes,
cau>=a eficiente das dificuldades em
que se encontra o produtor de colocar
seus produtos ncs mercados, que ~.-e·:mo.> crescer, dia a dia, o número a.e
int.mmediários gananciosos .. ·
o Sr. Lino Machado.- Os intermediário~ são os mais perigosos fru.tos
. d:!. ditadura.
O SR. DARIO CARDOSO--Os maiores aproveitadores da situação de ~perturas por que vem passando o povo
brasileiro. O produtor chegou a :;al
estado de penúria, desajudado de tudo
e desamparado por todos, que não
co:usegue. com um saco d~ arroz, .-.ue
...
lhe custa tanto suor, adqUirir um machado ou uma enxada.
Além do desamparo, em que, aliás,
sempre viveu, teve Ultimamente a
agravar a sua situaçF.o o tabelamento
dos gêneros alimentícios, sem o correlato tabelamento dos produtos manufaturados.
Dess'arte, os produtos
agrlcolas não alcançam preços razoáveis, enquanto os manufaturados, ae
que o agricultor tem necessidade. estão por preços astronômicos e muito
acima de sua capacidade aquisitiva,
que se acha quase reduzida a zero.
Eis ai· a causa pri."lcipal do êxodo impr-essionante das populações rurais
para os centros urbanos.

A impossibilidade em que os produteres se encontram de atingir os roercados determinou o aparecimento de
intermediários numerosos, entre os
quais os de uma espécie até ha bem
pouco desconhecida.
São os intermediários que não nagam lmpôsto de indústria e profiSSão
e que se colocam entre os produtores
e os comerciantes, à cata de lucros
fáceis.
Estes é que estão ganhando de modo assombroso e o seu "patriotismo"
consiste em pugnar por que se mari.te-.
nha o statu quo, pois, para eles oouco importa a elevação do custo da vida, uma vez que as suas atividades os
eolocam em condições . de fazer face
a qualquer situação. :S ·preciso- cortanto, eliminar êsses intermediários
Não falo 'daqueles que conhecem o~
comerciantes, que tiram de sua mercadoria, de seu labor honesto. lucros
razoáveis.
·
Refiro-me aos gananciosos, aos fautores _de câmbio negro, que vivem de
expedientes -e. que agem em tôda
parte, inclusive nos transportes.
· O reajustamento da situação brasileira está condicionada à existência
de uma rêde de transportes racionalmente distribuída pelo território nacional, por isso, que, havendo trans- ·
portes suficientes e c:apazes de articular as fontes produtoras· com/os
centros consumidores, não haverá lugar para os explor.adores, pois
os
produtores terão acesso direto e fácil
aos mercados, o que lhes pe:rmi~irá.
por outra parte, obter compensadora
remuneração para o seu trabalho.

Ainda, há pouco, li )liDA publicação
o Sr. GaZeno Paranhos _ vossa
d-e São Paulo ser alarmante o númeExcelência não acha que 0 coro de camponeses que desembarcam operat1vismo viria solucionar a situa.illàriamente na Capital à procura de ção econômica brasileira?
melhoria de situação e de assistência,
<1e vez que as lidEs. campesinas não
O SR. DARIO CARDOSO: -·V.
lhes dão nem o necessário para Ex." a.lude a uma questão
muito
comer e vestir. Esta situação de aninteressante que poderá 1ndubitàvelgústia das populações rurais resultou
mente concorrer poderosamente para
inegavelmente, de um l.:ldo, do estaa melhoria da situação angustiosa de
do de desamparo em que·têm vivido, e,
que acabo :ie falar.
de outro, da ausência de transuortes - Realmente, o cooperativismo seria
capazes de dar vasão ao que produuma ótima solução para o caso. desde
zero.
que pudesse ser generalizado de modo

. .
-227·~

. a compreender todo o quadro da eco- bor e viver dignamente 'dentro do clinomia brasileira. Infelizmente, o co- . ma de liberdade que todos almejamos
para a coletividade.
operativismo é um fenômeno, pode&esolvido o problema dos transporse dizer, ainda em ensaios !lO Brasil,
tes, será então oportuno e necessá.r!o
sem embargo de ser em outros países
já um sistema inteiramente vencedor. cuidar da m~anização da lavoura,
porque esta trará como conseqüênEmbora estejam entre nós em fase
incipiente, vejo nas cooperativas de cia. ...
produção, articuladas com as de conO SR. PRESIDENTE: - Lembro
sumo, uma solução razoável, para o ao ora<lor que está findo o tempo reprohlema econômico brasileiro.
gimental.
Como quer que seja, é mister que
O Effi. DAP..IO CARDOSO: - Vou
não nos iludamos com a nossa situação, que é gravíssima. O povo concluir, Sr. Presidente. Trará, como
brasileiro, amante do trabalho, ordei- conseqüência, a possibilidade de produzir mais e . melhor. Por outro lado,
ro e pa t..""iota, está com a sua ca oa-;
a mecanização evitará a criminosa decidade de sofrimento quase esgovastação das matas qu~ se está fa~ada ...
zendo
no hinterlanà brasileiro, como
O Sr. Lino Machado: - ~sse povo
deco:ci'ência
do processo rotineiro da
sobretudo paciente.
cultura extensiva. Essa devastação
O SR. DARIO CARDOSO:- Tudo
vem causando graves prejuízos, portem o seu limite. No dia em que o que, além do sacrifício das florestas,
proveniente das derrubadas para a
povo se desesperar, teremos uma solução talvez violenta para os nossos
2.bertura das roças, o que é f·eito sem
mais giaves problemas. Esta Assemnenhuma Órientação técnica, há a lastimar-se a perda de enormes quantibléia, animada, como está, do mais
dades de ma<leiras de lei, queimadas
sadio patriotismo, e para a qual estão
voltados os olhos ·e as esperanças de inutilmente. Estando findo o tempo
de que dispunha, vou concluir.
todos, estou certo, há de meditar seAntes, porém, devo fazer uma retiriamente sõbre tão relevante assunto
ficação à afirmativa do ilustra deputae encontrar para êle a solução acerdo, Sr. Jales Machado, no tccaute à.
tada.
Se assim não acontecer, o povo ex- política do P. S. D. em Goiás, a qual
plodirá. Para conjurar a crise, que se vem orientando no sentido mais
se aprocd.ma e evitar essa· explosão, demccrático e liberal possível. Tanto
isto é veroa-de, que o P. s. D. de
cujas conseqüências não podem ser
previstas, devem todos os brasileiros Goiás, após realizadas as eleições de
2 de dezembro e empossa-do o Prepatrlotas e bem intencionados unir-se
sidente da República, não quis indicar
nm::;. esfôrÇO comum e supremo.
De nada '"!alem e nada produzem as re- para a Interventoria um politico militaliações pess6ais. O que é preciso é tante no Estado, vindo buscar no Rio
enfrentar corajosamente o problema, de Janeiro um ilustre oficial general
visualizando-o acima dos partidos e do n os .s o Exército para que a êle
das cc.mpetições, a fim de que po.ssa. fôssem entregues as rédeas do Govêrno goiano, deixando-lhe além disso,
ser encontrada a solução por que o poa
mais ampla liberoade de ação.
>O anseia.
o
Sr. Domingos Velasco - Pediria
Aponto como plausivel, da face em
a
V.
Ex.6 que mr esclarecesse: O P.
que o examlnei, a de se incentiva'%", po.t
todos os meios e modos, o ~volvi S. D. indicou êsse nome para a Inmenta dos nossos t>:a.nsportes ferrov!á- terventorla no Estado, ou. foi êle de
rics, rodoviários, maritimos e fluviais. escolha e"'"Clus!va do Presidente da
O "sloga.n .. , pcrt.anto, deve ser: República? .
transportes, t=sportes e mais transO SR. DARIO CARDOSO - O
JX~rtes, para que possamos produzir em
Sr. 'Presidente da República nomeou
grande escala e para que o pOlVo pos- para a Interventorla, por sugestão do
sa também colher o fruto de seu la- P. S. D.," o ilustre General Felipe
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Xavier de Barros, insigne figura do
nosso Exército ...
O Sr. Lino Machado - Das mais
brilhantes.
O SR. DARIO CARDOSO - ... cujo
passado digno responderá, sem dúvida,
pela probidade de sua· administração.
E a prova da orientação ·democrática
da política pessedista ali, reside na
liberdade al:lpla deixada ao Inter. ventar para a escolha de seu secretariado; tanto asSi.m é, que lá estão,
como seus aUXiliares de imediata confiança, dois ilustres representimtes da
U. D. N. (Muito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado.)
O SR. GLICÉRIO ALVES (lê o se:
guinte discurso) Sr. Presidente,

Srs. Constituintes: Quando começaram a ser tratados, nesta Casa, os
problemas da pecuária nacional, senti,
desde logo, o interêsse vital dessa matéria.·
Filho de ruralista, criado no campo,
tôda minha vida tem sido um contínuo esfôrço para a êle voitar.
Já. consegui com o produto da minha
profissão de advogad.o, que Deus -tem
cumulado de beneficios. percorrer
metade da longa caminhada, de vez
· que sou ·proprietário de uma fazenda
de criação no meu estremecido Rio
Grande do Sul, a qual só agora ·começo a povoar.
·
DemaiS a vida do campo se liga,
na minha nobre terra, às próprias
tradições cívicas do R. G. do Sul.
Foi das estâncias gaúchas que saíram, entre outros, Bento Gonçalves,
Davi Canabarro, Gaspar Martins, Júlio de Castilhos, Venâncio Aires, Ernesto Alves, Rami:!."o Barcelos, Manuel
do Nascimento Vargas e Pinheiro Machado, para só falar eu poucos nomes de mortos ilustres, que hoje pertencem à história.
Foram os cavaleiros do Pampa, com
Rafll-el Pinto Bandeira à frente, que
traçara mcom seu sangue e a. sua.
bravura, as fronteiras meridionais da
Pátria, defendendo o Continente de
São Pedro do R. d. do Sul da cobiça
esp~nhola e entregando aquêle imenso,
fértil e glorioso trato de terra à Co-

roa portuguêsa, CJOm O pensamentO
remoto de uma Pátria livre.
Foi com êles que Bento Gonçalves,
sempre com o pensamento no Brasil,
se manteve 10 anos em armas para
desafrontar o R. Grande das injustiças do Centro.
Vencido pela fôrça do Império, pelo
gênio militar e diplomacia de Caxias,
só aceitou uma paz honrosa, e o fato
de ser vencido não diminui a sua glória, que há de ser sempre sagrada
para nós.
Foram êles, os cavaleiros do Pampa
que, em 1923, de um lado e de outro
da barricada, escreveram páginas
imorredouras de civismo e valor.
Eis ai, Senhores, .QQrgue há uma
quasi mística da vida do campo; na
minha terra.
Patrões e peões se· confundem e se
solidarizam nas . lidas perigosas da
campanha gaucha. Entre êles não se
sente, na maioria dos casos, a separação de classes e nem predomina o
orguL'lo tolo com que, muitas vezes,
nas cidades, "• o chamado empregador
trata os seus subordinados.
Creio cesmo que, sob o slogan da
"exploração do homem pelo homem"·
nem poderia medrar ali o comunismo,
por isso que há uma veradeira colaboração e es:l)frito de compreensão entre patrão e peão, com o direito dêste
morar na terra, cultivar um certo tre. cho. utilizar os animais de serviço,
criar sem pagar aluguel, nos pastos
das fazendas.
Penso que nem a utopia ccmunist:J.
oferece maiores vantagens aos sell!l
camponeses.
Tudo isso, aliado ao cavalheirismo
da gente rural, jUstifica, a meu ver,
a paixão do campo e a atração irresistivel que êle exerce.
Dai estar eu, nessa tribuna, nars.
focar um de seus mais importa."nte3
problemas - o da pecuária, em alguns de seus aspectos.
Começarei falando dêste problema
no R. G. do Sul.
Temos uma população bovina de
7.500.000 cabeças, segundo os dados
do recenseamento de 1940, que me !o-
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·ram fornecidos pelo :Ministério da
· Ag:-icultura.
.
Apenas Minas-Gerais nos supera, em
cêrca de 300.000 cabeças, segundo a
mesma fonte.
·
Abatem<Js, normalmente, p<Jr ano,
mais de um milhão de cabeças gado de corte, destinado ao que chamamos desfrute.
:e:sse gado de corte é destinado ao
abastecimento das popul<o.ções locais, à
industrialização nas charqueadas e à
industrialização nos frigoríficos, nas
seguintes bases: pouco mais de 30%
ao consumo do Estado; distribuindo-se
os 1·estantes 70% entre as charqueadas e os frigoríficos, na proporção de
40 e 50% respectivamente.
Nossos maiores compradores, c<Jmo
vêm os nobres Constituintes, são os
frigoríficos estrangeiros ali sediados
que, habitualmente, não nos tratam
como alnigos.
Tiveram êles tõdas as facilidades
para se instalarem em nosso Estado.
todos os favores oficiais no tocante
à importação de sua
maquinárla.
além de outros.
Não vieram. entretanto, com o propósito de auferir !ucros razoáveis e
de colaborar· na grandeza da nossa
pecuár:.a: e~reitam sempre, e sob rodos os pretextos, ocasiões de forçar
a baixa, para que maiores e mais
absurdos .sejam os seus lucros. B~ta.
dizer · que um novilho adquirido por
Cr$ 900,00, em média, rende-lhe .malS
ele Cr$ 4.000,00.
Pouco se lhes dá se matarem, no
Rio Grande do Sul, a galinha de
ovos de ouro: êles têm, no mu.•1do, o
trust inernacional de carnes e poderão mudar de pouso,
encontrando
alhures outras galinhas de ovos de
ouro... e outras vítimas.
Já tentaram mat&r, em meu Estado,
com a sua poderosa
concorrêncta,
quase tôdas as charqueadas, que tanto seniço prestam à nossa economia
e ao abastecimento das populações do
Norte Fabricam também charque ...
De 42 charqueadas que já tivemos,
60bram-nos agora 12 - · 4 são sacie-·
dades em nome coletivo e 8 cooperntivas, estas de recente criaçãp. ·

Não fôsse o esp!rito de iniciativa ea energ;a dos homens do Sul, organizando-se em cooperativas, cujo número há de ser sempre crescente, os
magna:as dos frigoríficos seriam ali
absolutos do mercado de charque.
Felizmente, não para só af a reação -daquela gente admirável do meu.
Rio Grande do. Sul: temos, também,
o Im;tituto de Carnes .:rue, sem exercer atos de comércio, abarca a função :;;uperior do. assistência aos criadores e de contrõle de produção das.
carnes, inclusive das elaboradas pelos.
Seu papel; entretanto,
frigoríficos.
não é platônico: agora mesmo, dentrode um plano preestabelec:iâo,
está
construindo, em Tupaceretan, magnífir:o frigorífico charqueada, do vator de 20 milhões de cruzeiros, com
capacidade para abater mil rêzes
diárias.

o

Sr. Daniel Faraco -

V.

E:x.•·

mesmo, há poucos dias, aconselhava.·
o recurso das cooperativas de charque, como fórmula para os criadores.
do Brasil Central se defenderem da.
ação nefasta que às vêzes exercem os
frigoríficos.
O SR. GLICll:RIO ALVES- E reitero êsse conselho no discurso de.
hoje.
A carne dêsse gado será destinada
a suprir as principais cidadel; do Estado, de artigo verde e ao fabrico de
charque.
·
Ma:i.s dois estabelecimentos do mesmo gênero, dentro de mesmo plano,
deverão ser construidos em o\legrete
e Bagé.
Acontece, entretanto, que o Institu~o de Carnes luta com certa dificuldade de recursos, pois -on! adm1rãyel gente gaúcha! a organizaçãoe manutenção dessa chamatla autarquia não custaram e nem custam um.
centavo à União ou ao Estado. Daf
se alguém não simpatizar com outros
Institutos, que :::-espeite, ao menos, o
nosso.
Foram os. criadores riograndensesr
por intermédio da Federação das As~
sociações Rurais, que solicitaram aoGovê..'"Ilo do Estado a criação de uma
taxa de cooperação de 30 centavos.
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por cabêça de bovino, destlnada a.
importação livre de direitos,
par&
auxiliar indiretamente nossa pecuágado dessa espé<::!"' •
.ria., pois, em verdade, nenhuma vallTal decreto, diga-se de . passagem,
:foi pleiteado por alguns criadores da
tagem direta e pessoal auferem os
!1·onteJia, naturalmente ligados
a
ruralistas com êsse sacr..ficio.
charqueadores,
que
não
se
preocupaNão seria o caso do Govêrr:o Feram com a economia do Estado, mas,
dera! ir ao encontro daquel9. brava
apenas,
o seu egoismo. Imagigente e construir os dois outros es- · no que com
tivessem abatido seus gados
·tabelecimentos a que aludi. entregane, depois, pretendessem, ainda, audo-os ao Instituto, para. que os arferir maiores lucros, adquirindo gado
rendasse às Cooperativas, auferindo,
mais barato e, as vêzes, de melhor
êle Govêrno, os proventos dessa loqualidade, com o intuito de abatêcação? Não seria, ainda, de tôda juslo.
tiça, que, em beneficio ..1'1 eeonomia
Tudo isso levou os frigorificos à
.do Estado, os entregasse pura e s:unguerra
de nervos contra os invernaplesmente ao Instituto. sem que a.
dores:
de Cr$ 2,20
Cr$ 2,40 que
União lograsse quaisquer vantagens
pagavam
no
ano
passado,
por quilo
que seriam atribuídas às populações
vivo:
oferecem,
agora,
Cr$
1,65,
quancom o barateamento obriga~ório da
do
e
sabido
que
a
carne
de
exporta.carne?
ção vale mais atualmente do· que em
Mais cláramente: do prêço normal
1945 •
.das carnes elaboradas, seria desconTemos, ainda, cêrca de 600 mil
tado o valor do arrendamento a pacab.eças
destinadas à industrializagar, e isso em beneficio do povo.
cã6. Esse número é sobra do conE' a prim':!ira sugestão que, com a
sumo riograndense, já. que, como dis~
,(ievida venia, deixamos aqui à consise, não concorremos aos mercados
deração do honrado Govêrno da Redo Rio e São Paulo, pelos motivos
_pública, com a intenção de buscar a
explicados.
lenta libertação dos frigorificos, já
Exportar~ssa carne, que não poque reconhecemos que, infelizmente,
demos
consuiriit,--é· -um imperativo
dêles não poderemos tão logo presda
sobrevivência
dos nossos I:eba- Cir!dir, peh impossibilidade de connhos
e
da
economia
do Rio Grande,
corremos, no momeno. no mercado
onde
a
pecuária
ainda
é a principal
mundial de carnes, úPJco consumidor
fonte
de
riqueza.
de no= sobras. Não podemàs e nem
O Senhor Presidente da Repúblidevemos contar, por um princípio de
ca. entretanto, de boa fé, mas preosolidariell.!lde, com os gr!lndes mercupado com os problemas do Brasil
~dos do Rio e São Paulo, que, norCentral, que mais adiante focaremalmente, deverão pertencer, como
mos
e que são cc;mpletamenta diver:pertencem, ao Brasil Central.
sos dos nossos, baixou outro Decreto,
Não estou fazendo acusações vãs às
proibindo exportação de carne.
poderosas emprêsas frigorif!cas
ao
O Sr. Dolor de Andrade - Nós, do
meu Estado: elas sabem que o gado
Brasil Central, desejamos a proibi-~st:í nas invernadas por preços altos
ção da e::.:portação apenas durante o
e que os invernadores são, na sua
terepo necessário à regularização do
ma~oria, financiados pelos
Bancds;
consumo interno, mas necessitamos de
sentem que estamos no fim da saexportação de.nossa.s carnes.
fra e que poderemos perder a. engorda, com a agravação de juros, arrenO Sr. Agostinho Monteiro - A si·damentos e outras despesas indispent!!açáo atual do Brasil não pznnite
sáveis; imaginaram que o mercado isso. o Govêrno que evite a explorapoderia ser invadido ::o1n o gado de
ção dos intermediários. Não podemos
corte U!'Ugllaic c argentino, em face · consentir na salda. de carne. Se os
do decreto do Gcvêrno Federal, felizfrigoríficos estão explorando, o Govêr-•
;mente já revogado. que permitiu tal . no deve ter· mão tenente sôbre êles.
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O SR. GLicruuO ALVES - Minha
.ünpressão é que os mercados do Rio
.de Janeiro e São Paulo absorvem toda
a produção destinada ao Brasil Cen;tral. .
O Sr. Agostinho Monteiro -

Dlgo
.mais: não vejo necessidade de nacionalização dos frigoríficos. Um Govêrno com autoridade moral não preci.sa usar medidas violentas. Só a sua
situação moral sõbre seus concidadãos
.é suficiente para pôr ordem na situa.;ão econômica ·do pais.
O SR. GLICÉRIO ALVES- Continuarei, Sr. Presidente.
Tõda a · nossa bancada, em sucessivas reuniões, preocupou-se com o
:assunto, que poderia levar à ruina a
pecuária gaúcha, se o patriotL<;mo e
.a compreensão dos Senhores Presidente da República e Ministro da Agri.cultura não nos tivessem prometido
revogar dito decreto, no que tange ao
.Rio Grande.
Desejamos cobrar essa promessa, em
benefício do Brasil que, afinal, é um
todo espiritual e econômico.
Não deixemos · que os frigorífico~
. .colham êsse pretexto, que seria justo,
para
prosseguirem na sua política
baixista.
O Sr. Agostinho Monteiro- O Mi-

nistro da Viação disse hoje, na Comissão de . inquérito econômico, que o
Brasil vai compar alguns navios frigorf:ficos. Interpelei-o se o Govêrno
estava pensando no assunto, e S. Ex."
declarou. peremptóriamente, que o govêrno vai adquirir navios.
O SR. GLICÉRIO ALVES - Lembremo-nos que nada, no sentido de
.cooperação e colaboração, poderemos
esperar dessas emprêsas, que iriam
servir-se do decreto citado para adquirir gados a prêços baixos e transformá-los em charque com o intUito
de fru::er concorrência aos estabelecimentos saladeris sulriograndenses que,
se pudessem fa..'iam fechar, para, então, dominar sem contraste e sem contrõle, o comércio de gado na minha
estremecida terra natal.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex... se
refere ao decreto sôbre exportação de
carne, baixado ultimamente pelo Go-

vêrno Federal ? Tive informações de
que ontem foi tornado. sem efeito pelo
Sr. Presidente da República. Est1ve
com o Dr. Mário de Oliveira, antigo
diretor da Produção Animal, e S.
Ex." me deu essa info=ação.
O Sr. Agostinho ll!ontei;o - Vejà
V. Ex." a vantagem dos Congresso:..
O SR. GLI~RIO ALVES- Agradeço a L'lformaçáo do nobre colega.
Sr. Ama!'al Peixoto, que me deiXa
convicto de que estou pleiteando medida justa.
Não calunio quando aludo a essa.
falta de espírito de cooperação e colaboração.
Na safra de 44, por um CO!l.Vênio entre charqueadores e frigoríficos foi
criada uma taxa: UM centavo por
quilo vi•;o. destinada à .constituiçá()
de um fundo de barateamento da
carne reservada ao consumo das popnla.ções locais; e explica-se: o Govêrno tabelava o prêço da carne verde,
mas não tabelava o do boi, o que
Impossibilitava os marcbantes de venderem pelo prêço da tabela. A diferença seria, o':ltão, como foi, coberta
por êsse fundo.
Não foi só: o órgão diretor da pecuária gauclla também eriou, para os
·fru::endeiros, uma quota de sacrifício,
estabelecendo que os mesmos deveriam
entregar 3% sôbre seus rebanhos, para
o abastecimento das populações, e
isso pelo prêço de Cr$ 1,80 o quilo vivo,
que realmente valia Cr$ 2,20.
Os frigoríficos pagaram, integralmente, no ano de 44, a quota que lhes
cabia. Em 45 foi elevada para UM e
MEIO centavo, pagavel em três prestações .
Tratando-se como se tratava, de
um gesto espontâneo da classe, que
se comprometeu a pagar, em ata por
tôdos assinada. a taxa aludida, o Go- ·
vêrno do Estado resolveu dar fôrça
de lei àquilo que, antes, poderia chamar-se um compromisso moral; e baixou um decreto tornando a ta.'l:a
obrigatória.
Os frigorificos pagaram a ·primeira
prestação. Agora, entretanto, sob o
pretexto de que o Estado é incompetente para legislar sõbre o assunto, esquecidos de seu compromisso mo.."'al,
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esponta.nea.m.cnte assumldo negamse a pagar as demais prestações, no
valor de 17 milhões c 300 mU cruzeiro~. Coru;ta que constituirfun advogado para sustentar sua indcfensá.vt!l
pretc:n:;ão, que, se vitorloza, tantos
males causaria ao Estado.
E' · assim, Senhores Constituintes,
que cs:;as poderosas emprêsas estrangc:lras pretendem tr::~tar a nossa economia. Confio, entretanto, no honrado Gov&::-no da República, no sentido
de defcnüé-la com medidas ad~q•Ja
das, ante os males que venho de apontar.
Par<ce que as merlidas que se 1mpõem são as Ecgulntes:
al rcvo;;-:1r;~.o parcial imediata do
decreto qu!! proibe a eY.portaçã.o de
carnes;
bl matcr elastidciade de crédito, por
parte do Banco do Brasil, que limitem
os novos empréstimos pecuários a 300
mil cnlzdrcs para cada mutuário, em
qualquer re;:ião óo Pais, quando nossa
sltu::~ção é totalmente diversa da dos
nossos irmãos elo Bras!! Cent;ral, como
maL> ad!:mtc demonstrarei;
c> providencias legais imediatas coagindo os frir?;oriflcos ao pagamento dos
17 milhões e 300 mil cruzdr-os devidos;
d> fixação de prêço mítümo para o
quilo vivo;

,

e) financiamento do charc;uc, mediante penhor merc:lntll, na forma.
pleiteada pelo Inst!t.uto de Carnes
junto ã. Can<:lra de Crédito Agr!cola e
Indm:trial do Banco do Brasil.
O Sr. Dolor de Andrade - Entendo,
como estudioso da matérút, que os
nossos empréetlmos poderiam ir até
CrS 500.000,00, c:m vez de CrS ..••••
300.000,00, que ccnsidcro pouco, em
!acc da desvalorização da nossa moeda.
O Sr. JaZes Machado - O Sr. Ministro da Fazenda concordou, aliás,
com l':sse limite de Cr$ 500.000,00.
O SR. GLICÉRIO ALVES - E' o
que peço er.atamcnte: que êsse 11mlte,
no Rio Grande elo Sul, :se.1a revogado.
Não pletelo a revogação para o Brasil
Central. pelos motivos que adiante
examinarei em meu dúcurso e até por
conhecer as profundas di!crcnc;as exits-

tentes entre a situação da pecufl.ria
gaúcha e a ào Brasil Central.
O Sr. Dario Cardoso - Realmente.
os problemas da pecuária do Brasil
Cc: a tral não são iguais á os da do RioGrande.
O SR. GLICÉRIO ALVES- Exatamcnre.
(Lendo) :

"P::tflf;cmos, agora, à segunda parte
c1ést:! trabalho e volvamo-nos para oB!"a:;!l Central.
Pref;temos, antes tl.e mais nada, uma
sincera homenagem aos homens bravo;, do Centro, fatores solitários do·
progr(sso c da riqueza daquela ime:tsa rc;;iiio. Respeitemos o seu esforço,
no sentido de adaptação e criação do
z•:bu. pois, em verdade, o bos indicus
é o que ma!s prospera na rerrH'io central do Pals; prospera mesmo mais lá..
do que na índia, pelas condições do
mcb: clima quente e pa:;taeens mais.
abundantc3.
.
O seu rendl:nc:nto llquido, no novo
"habitat" braoilelro, é excelente, poisosc!la, em média, entre 54 e 57 por
cento, ao passo que, no R. G. do Sul,
o mesmo rendimento, dos animais das
raças nobres e1~ropéias, varia entre 51
e 54 por cento; nos Estados Unidos a.
média é de 54 por cento, e na Argentina de 56 por cento.
No Sul, entretanto, já o zebu não
dá o mesmo rcnaimenw, por isso que
essa expécle bovina prcf ere os climas
tropicais ou subtropicais,. aos climas
!rios.
Ali o resultado máximo obtido,
calvu érro de informação, é de 50 por
cento l!qu!clos.
A carne do zebu é 1ncl1scutivelmente
inferior à das raças nobres européias,
mas os quartos trazeiros - e sómente
essas partes do boi - produzem oshelled bee/, ao paszo que as raças
européias, quando o novilho é shelled beef, tóc!a a carcassa produz ~sse
tipo de carne.
Isso, entretanto, não impede que
se !stimule e preconize a crtaçll.o da
espécie zebu no Brasil Central c no
Norte c Nordeste do pais, por ser o
gado que mais se adapta e mais
pro:;; pera. naquelas regiões.
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No Rio Grande do Sul mesmo, apc-

:.sar do menor rendimento do zebu,
~omo

já disse, cria-se essa espécie em
grande escala, nos munic1pios da
Serra, do Nordeste c do Centro do
Estado, onde as pastagcn:;, na r,ua
maioria, não são favoráveis à propagação das raças nobres. Estas prosperam, realmente, na fronteira com
a Argentina e o Uruguai, embora sejam criadas em outras zonas do Estado, especialmente no Centro.
Há; até, uma tem· .tiva de !lustre
2ootecnista, o Dr. Mário de Oliveira,
·que, com muito brilho, exerceu a chefia do Departamento de Indústria
Animal do Ministério da Agricultura,
no sentido do cruzamento do Neroll
·com o Polled Angus, a fim de criarse uma raça destinada às pastagens
inferiores do Rio Grande do Sul nas
2onas onde não vingam, ou vingam
mal, as raças nobres.
· ·
Há essa mesma tentativa, em pleno
período de experiência, no munic!pio
de São Carlos, Estado de São Paulo,
no sentido do · cruzamento do Charol&s com o Indubrasil.
.
E11pera êsse brilhante técnico conseguir outra raça, ainda de melhor
rendimento, para o Brásil Central.
Seria, pois, cstulticc negar as vantagens da espécie zebu, que é, até,
aproveitada peios· especialistas em zootecnia como base de raças para o
nosso pais; c seria negar a evidência o dizer-se que dita espécie deixou
de concorrer, decisivamente, para o
prog7esso c · a grandeza do Bra:;U
Central.
Somos todos brasileiros c amamos,
ou devemos amar, nossa Pátria acima
de tudo: se a espécie zebu traz a
riqueza de certas zonas, criemo-la
ali, e criemos as raças nobres onde
isso f6r possivel. As parcelas somadas
contribuirão para o total, que oerá o
progresso da economia brasileira.
Foi compreendendo isso que a Carteira de Crédito Agr!cola e Indu. strial
do Banco do Bras11, que é Orgfio
pelo qual o Govérno da República
estimula e assiste a produção do pafls,
:financiou largamente a pecuária nacional, bastando, para comprovã-lo,
citar os empréstimos em ser em 31

de Dezembro de 1945: Minas GeraisUm bllhão e 34 milhões de cruzeiros;
São Paulo- 566 milhões; Mato GrosSCJ 177 milhões; Goiás - 248 milhões; Pernambuco - 210 milhões;
Bahia - 236 milhões; Paraiba -- 191
milhões; e Rio Grande do Sul- apenns 193 milhões, o que significa a solidez dos negócios da pecuária no
último Estado, c n. pro:::peridade dos
fazendeiros, que tão pouco se utilizaram do crédito e:;pecial!zado, em proporção do seu rebanho.
O Sr. Dolor de Andrade - Salvo
engano, pelo que li, em 31 de Dezembro de 1944, os ~mpréstimos sob
penhor pecuário para o Rio Grande do
Sul atingiam a 450 milhões de cruzeiros. A medida que se vão vencendo
os contratos diminui a c!!ra, é claro.
<;)SR. GLICr~RIO ALVES- Os negócios continuaram em escala sempre crescente. Dal terem atingido
em 31 de dezembro de 1944 a cifra que
enunciei.
O Sr. Dolor de Andrade - O Estado do Rio Grande começou a fazer us9 da Cancira antes dos outros. Em 1045, o montante dos empréstimos diminuiu em virtude das
prestações que !am sendo amortizadas.
O Sr. Daniel Faraco - Peço ao nobre orador i!.s<:larecer .s<: se refere a
valor de contratos ou saldos devedore~.
O SR. GLICÊRIO ALVES -Refiro-me a contratos em ser.
O Sr. Dolor de Andrade - Nesse
caso, V. Ex.~ vem em favor da minha
tese, qual a de que o Rio Grande do
Sul podia ter obtido, no Banco do
Brasil, quantias superiores às conseguidas pelos demais Estados.
O SR. GLICÉRIO ALVES - Os
empréstimos cio último Estado representam menos de sete por cento c!c
teta! de dois biltlões, oitocentos e quarenta. e !lm milhões de cruzeiros, invertlõos na pecuária braslle!ra, em 31
d•! dezembro de 1945, pela citada Carteira.
Minas fo1 beneficiada com empréstimos cinco vézes c meia superi~res
aos que !oram concedidos ao R. Gr:mdc; c entretanto os rebanhos dos dofls
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ção do gado. o m:esmo não acontecetr
dados estatísticos que citei no inicio.
no Rio Grande do Sul.
São Paulo, com menos da metade
O SR. GLIC:e:RIO ALVES - :S verda população bov!na gaúcha, isto é,
dade
que, em virtude da situação pricom três milhões e c.uzentas mil cavilegiada
dos criadores rio-grandenses~
beças, recebeu um crédito quase 3
nfuJ tiveram êles necessidade r' re~or
vêzes maior. Mato Grosso, com 2 mirez ao crédito, como sucedeu com os
lhões, 136 mil cabeças, menos da terça
dos outros Estados.
parte do rebanho inferior ao do Rio
O Sr. Daniel Faraco - creio que a.
Grande apenas em 16 milhões de crudiferença
está nisto: os empréstimos
zeiros; Paraíba, com 600.000 cabeÇas
da
Carteira
Agrícola contribuíram pcqu~ representam apenas a duodéci.ma. ~
11-e:rosam'Cnte
-para cnar a pecuária no
parte do gado existente, sempre com
B!:asil
Central,
enquanto· que, no Rio
referência ao Rio Grande do Sul, fez
Grande
do
Sul,
os créditos da Car
jus a créditos inferiores somente em
teira
colaboraram
em muito menor
2 milhões de cruzeiros; Goiás, com
escala,
porque,
com
recursos prõprios,
3.000.00D de cabeças, mencs da metaos
rio-grandenses
el-Pvaram
a I>'?C~I'l.
de portanto, obteve 57 milhões de c•ruria.
Aliãs,
não
há
motivo
para
n!Dguem.
ze!ros a mais; Pernambuco, com apese
ofender
com
i~c- .) •
nas 600.000 reses, ou seja a duodéO SR. GLICll:RIO ALVES - Eu
cima parte, alcançou 17 milhões de
teria muita honra erii responder a
cruzeiros a mais; e Bahia, com cêrca
todos os ::partes, mas receio que o
de 3.000.000 de bOvinos, menos da
metade da existência sul-riograndl'nse,
tempo não pe::-mita terminal o mru
teve créditos superiores em 39 milhões
discurso.
de cruzeiros.
O Sr. Pessoa Guerra - .Preciso diIsso justifica que se pleiteie agora,
zer a V. Ex.a que a pecuá't'is de Percomo fiz no início, uma melhoria de
nambuco começou · a desenvolver-se
crédito para o Rio Grande do Sul.
com a cti.açoo da Cart.ei.ra A.~~· 1a.
O Sr. Dolor de Andrade- As esta- -do-Banco do Brasil.
tísticas que V. Ex.a traz ao conheciO SR. GLICll:RIO ALVES - Em
mento da Casa, penso, não estão de
resumo, em relação aos citados
acôrdo com a realidade.
Est!lJC!os, . as . aplicações da Carteira
O SR. rn:.!<mRIO ALVES - Digo
assim se eXl!>:ressam n-ereentualmena V. Ex... que cs dados que estou ci- te: Minas Gerais - 36 %; São Paulo
tando provêm da Carteira de Crédito
19 %; Mruto Grooso
6 %;
Agrícola do Banco do Brasil.
Goiás - 9 %; Pernrumbuc~ - 7 % ;
O S;. Dolor de Andrade - Então,
Bama - 8 %; Pa.riilbe. 7 <fo; e ruo
essa estatística é falha ou estã erra-da.
Grwde do sua - 7 %; , em algaO .Sr. Daniel Faraco - Talvez esterismos redondos. Isso, a despeito da
ja em atraso.
dilspa.Tilclade doo rebaillhoo já. evide.ncia&.l..
O SR. GLIC~O ALVES - Se os
dados fornecidos por essa fonte não
Não foi, pois, sem mágua, con'
forem suficientes, nenhum outro o
fesso, que C<Jmo a.dlvogado do Ih::ico
será.
do BraS:!., em 'E'ô'r'to Al~e embo:ra
O Sr. Dolor de Andrade - Isso c-:-em disponibiaklade, e s.migo daquels
loca nosso Estado em situação privicasa, que mi! a.costumei a 8S'ti."llar
legiada, quando de fato . não recebeu
e respeitar, por isso que s .zonsid.ero
qualquer favor esp~ial.
a melhor organização do Pais, não foi
sem
má~, reptto, que vi o Banco
O SR. GLICll:RIO ALVES - Receata.ca.do
pela sua chamada te.ildênbeu auxilio maior que o concedido ao
cia
deflacionista
no financiamento
Rio Grande do Sul, proporcionalmente
da
pecuáxia.
ao rebanho que possui.
O Sr; Daniel Fara.co .....; No Brasil
Qu.ero a.br!r aqui um. ~nte51s
Central, a Carteira promoveu a criapara pedi!r que me ju.Igu'.ml com jus-
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representante da Nação, empenhado
· em cumprix com exa;çã.o o meu mand.aito na m.edkia das mtnhas ~õr
ças.
Oolnlfio €>lll DeJUS que não o des110!!lra.rei.
O fims:nciam~rto ela pecuária, a
meu vex, não poderia. ter a.tingiod.o
maiores liiiriltes, pois, doe 5 hilll~s
de oruzei:roo ue eJJlil)l'éstLroos em :;er,
2 bilhões e 841 milhões, como Jil
disse, foram Eliilljli!"ega.dos P.m e~rés
timos pecruári.os, até 31 de de-zembro
de 1945.
Havia
Brasil um estimulo muito
maioT pe.la artiviodaode gadeira conforme da.dos de jlmho d:e 45, do que

no

pelos l3lbores agrioolas, c.:>In exceção,

a.pen:as, dos Estados do Rio Grande
do SU:l e São Paulo, sendo que no
último prodomi!!lam, oomo é notório,
as lavowas de ca.fé e

a.J.g.ldã~.

Minas

Gerais -m.anltinha., àquela época, 4l~s
contratos a.g:rfcolas, num totaJ ie 24
milhões d:e cruzeiros, e i>.S05 contratos pecué.rios, no vaJJ.or de 854 !llilhõ<!s
doe cruzeiros. São Paulo ·- 4.115 conka.tos agrícolas, que montavam a um
bilhão e duzentos mllhões de cruzekos, e 2. 600 pecUá.rlOS, que
e.1evavam a 466 -m.ilhões d~ cruz;;iros:
Rio doe Jan•efu:o - 270 zgt"ícolas, no
valor de 8 mi:lhões e 500 ::nil cruzeiros, e 762 pecuáJ:i<OS, uo to:tal de
56 milhões
e
500 m:ii cruzeiTos;
Goiás - 8 agricolas, no total de 960
mil c:ru7,efu;-os, e 004 pecuários, no
mon1tan.te doe 150 mahões de crnzeiros; Mato Ckosso 5 contrato:s
agrícola.s, qu.e se elevavai!!l apenas a
450 miJ. CI!U2leiros, e 960 pe~uártos, no
totaJ de 120 m.ilhões de cruzekos;
Bahia 391 a.g:ríco1ss, cor:reSipoi!ldentes a 8 milhões e 500 m1l cruzeiros; e 2.035 pecuáric.s, equivalentes a 153 mi:lhões de cruze:ros; ~er
nambuco e Paxaiba - em conjunto,
810 agricolas, no va.la.r de 70 milhões
de cruzeiros, e 2.845 peo::uá...'"los, no
totaJ de 257 mi:Lhões de cruze1rc'>;
Rio G.ran<d.e do Suil, onde não há

se

lavouxa ca.fee:ira, n<em ca.na;vi.et:a e
nem algodoeira., que exige-.m fina.ncla.mentoiOS zn.aJs avuil:ta.dos - 1. 2~ C\}ntratoo agrícolas, no valor d-e 151 nu-

lhóes de cruzeiros, e f)SO pecuári03r
no total de 150 milhões ::t.<~ cruze;ros,
(. que revela um. perfelt'.'l equilibrlo
en·tre a agricultura e a. pt>cuária
O ·jornaJ de UbeiaJba, Lavou~<t e
Comércio, de 12 d·e setembro de 1941,
a.cerutua.va, em ed.i.toria! qu~ estavamos em paen.a idade de O'll'0 do bos
indicus e que o :preço J;n. 5 milhões
de cruzeilro por um reprodutor já.
chegava a não assombrar; mas pergwrt.ava se isso seria -nrvi;ivo sll.<ficien'Ce p.ara abando=-~e o .:ultivo
dos campos.
Em 23 do mesm.o mês c .mo, o·
aluc!i!do jornaJ oo...nsurava .1 atividade
única da criação do ga-:i<J o qua determinava ficassem vártas famílias
sem trabalho, "d.e!;pedllidas S<:llll mais
aquela. para o exodo petn03•) dos passoo sem rumo".
· Censura semelhante
era reua
pelo grand.e órgão Correio da IVIanhã.
de 17 de ma1o de 1945
.AiT.Jdoa o Estado de São Paul<>, de
18 de ma,rço de 1944, cen.sucr:ava a
política doo:s cri.a.dores de l'vllnas G erais e Goiás, no sen'Cklo 1e que poUJCc.trabaJ:hava.m para o corte ou para o
le~te, mas praticavam a >~•eçã0 peia
seleção. com o O<bjetivo c.;; obterem
produtos de exposiç.ão, em vez de
bois de matadouros. Dizia mais existir turia emu.lação pura e s:mp·!es e
a febre do grun,ho exage':'ado que
empolga;va e eru-iqu-ecla c'.ez.en!l s de
pessoas. Rliquem :t:icticla, dizemos
nós .
. O mesmo jorDa.il, em 25 de março
de 44, censw.-a-va o Banco do Brasil
por ·fa.c:i:li<Ga.T, na sus opmtão, semelhante política.
Um dos honestos e esforçados Inspetores do Ba.nco, a seu titJ.rno, tn- .?·
za.va que "no sertor da ;>ecuária,
quaJ.quer COUJSa fttncionava imperff,ltamen<te em matéria de financiamen·
to da produção".
Vá.rias pessoas estranhas à a:t!-vldiSides g&deirn at.i.nram-st- à exploração do zebú, oom espirito Je aven-

tura.
Oria.dores, segunodo o mesmo Inspetor, liqmda:vam seus contratos com
di.nJ:lciro obti'Clos em

.>UJtros

aa.ncos

firmavam novas prQI])QStas de fina.nci:a.melllto com o :Banco do Brasil,
f'

-236de q=tias mais a'VUlvadas, teiJJdo
-em vista os preços máximos permi.-

tldos.
Deve-se dizer que, nes;.:!s casos, os
a;nimais oferecidos em garant!a pignoratlcia eram os inesm•)S an-rerlorme!We desea:nball:'aça'Clos do ônus, avaOO:ios, agora, por preços mais elevados.
O Sr. Dolor de Andrade - V. Ex."'
iaz uma crítica ao Banco do Brasil
ou, pelo menos, às suas agências.
O . Sr. Daniel Faráco O orador
~tá citando palavras de um In-spetor
do próprio Banco do Brasil. E' portanto, uma auto-crítica.
O SR. GLICltRIO ALVES - Não
nego que o Banco tenha cometido al-gu..'1S ·equívocos nesse financiamento.
O Sr. Dario Cardoso - Por falta de
pessoal técnico, principalmente.
O Sr. Jurandir Pires -·Não é por
"falta de pessoal técnico.
O SR. GLICltRIO ALVES- O que
prejudicou foi o espirito aventureiro
de ·falsos criadores; não eram criadores, porém mascates de gado.
O Sr. Dolor de Andrade Estou
de acôrdo com V. Ex."' que eram falsos criadores.
O SR. GLICltRIO ALVES - :Houve, então, uma inflação de crédito,
mas não criada pelo Banco do Brasil, que emprestava sob bases razoáveis, dado o valor da garantia, mas,
criada por outros Bancos que cobriam
a diferença entre a quantia obtida no
Banco oficial e o c:ISto efetivo dos
animais.

Vede, Senhores Congressistas, que
situação de anarquia: de uin lado o
,financiamento equilibrado, justo, a
prazo longo; de 'outro, o empréstimo a
_curto prazo, com o ôlho no mesmo
objeto já gravado de penhor. Isso só
poderia levar à ruina, à miséria. desde que houvesse um hiato qualquer na
febre de negócios, com reflexo no 'Valor do gado.
Diga-se, de passagem, que, feliZmente, não foi essa a orientação da grande parte dos honestos criadores do
Brasil Central: muitos houve cujo espírito equilibrado e. conservador não

sofreu
a. influência daquela . febre.
conservando-se no nível normal ·dos
negócios.
O Sr. Dolor de Andrade - E' uma
referência honesta e uma homenagem
justa que V. Ex." presta aos verdadeiros criadores do Brasil Central.
O SR. GLICltRIO ALVES - Não
tenho outra intenção senão a de ser
justo e honesto nesse particular.
O Sr. Dolor de Andrr:.de - Honrame sobremaneira essa declaração de

v.

Ex.".

O SR. GLICltRIO ALVES - Foi
a essa altura que o Sr. Loureiro da
Silva, então Diretor da Carteira, resolveu, de acôrdc com a Diretoria do
·Banco, toma!' maiores cautelas; visando, sobretudo, amparar -os· verdadeiros
criadores, como diz no seu famoso relatório, de onde extraio várias passagens da parte não coniidencial."
O Sr. Galena Paranhos - O relatório do Sr. Loureiro da Silva, ex-Diretor da Carteira de Crédito Agrícola
do Banco do Brasil, que era quem
estava. orientando a politica pecuarista, é tido pelos criadores como con.,. __ _
trário aos interêsses da economia nacional.
O SR. GLICltRIO P...LVES -

V.

Ex.a conhece o relatório?

O Sr. Galeno Paranhos - Em parte. 1!:le nunca foi dado à publicidade.
O SR. GLICÉRIO ALVES - Eu
o conheço, na minha qualidade de advogado do Banco, e não guardo reservas. Devo, porém. info=ar a V.
Ex.a, com espírito elevado, que
há
muita injustiça em relação ao Sr.
Loureiro da Silva.
Não tenho interêsse em defender o
Sr: Loureiro da Silva que. embora meu
imi.go pessoal, é meu adversário político e está. fazendo lá no Sul uma.
campanha de confusionísmo partidário, sem qualquer proveito para sua
grei e prenhe de malefÍcios para o
meu Estado.
·rodavia, não lhe posso negar justiça e espfrito público, no tocante à.
política do financiamento do zebú.
Não foi êle o quinta coluna da pecuá-
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ria .do Brasil Central, como apaixonadamente disse o nobre Deputado Se-

nhor· Wellington Brandão, nome que
pronuncio com grande simpatia, por
lssc. que sinto em S.S. a mesma atração que me empolga pela vida do
campo.
O Sr Lino Machado - E' muito
honroso para V. Ex." êsse depoimento.
O SR. GLIC:n:RJ;O ALVES - F't'.z
o Dr. Loureiro da· Silva, a meu ver,

quando se faZia a deflação, atrav~s
a Supenntendência da Moeda e do
Cremw, foi que deflagrou a cri.se da.
pecuária.
O SR.

GLIC:!!:RIO ALVES - V.
terá paciência, que · chegarei lá.
Ninguém compreende, aliás, como se
puu ...;;;;e vender por 1, 2 e 3 milhões
de cruzeiros um reprodutor selecionado da espécie zebu, quando o cam.1-'--'"-o !J.::!uran, da exposição de Palerma, á qual comparecem ruralistas de
tôda a parte do mundo, foi vendido,
apenas por €0 mil pesos, ou sejam:
300 mil cruzeiros, no ano de 1944.
No R. G. do Sul, os mais belos
exemplares de Dhuran, Hereford, Pol. led Angus, Devon e Charolez não atingem, normalmente, preço :;uperior a
10 mil cruzeiros. Por exceção, -um ou
outro ánimal, de alta procedência e
Otimamente classificado nas ·exposiçõec, atmge a 20· mil cruzeiros.
·
Fechado êse parêntesis, digamos que
a aludida circular pr01bia, também, a
liquidação de um contrato com o produto cte nova operação, e isso para
dificultar a especulação e o jôgo al-

Ex."

o que n~o poderia deixar de fazer.
Pela Circular n.0 1. 564. de 22-10-43.
determinou a Carteira que, para efeito
de penhor. a nenhum animal poderia
ser s.tribuído valôr unitário acima de
30 zr..il e 4 mil cruzeiros, respectivamente. para machos e fêmeas. ·realmente finos.
Já se preocupava o Banco. naquela
· época. em· que não faZia parte da sua
Direção o Sr. Loureiro da Silva, com
impedir que seu financiamentos servissem de estímulo à alta exagerada
que se. fazia sentir.
.
O Sr. Dolor de Andrade - E' preciso frisar que o Sr. Loureiro da
Silva apontou o rumo sul e o Senhor
Sousa Melo apontou rumo centro e · tlSta. .
Era necessário criar-se uma mennorte do pafs, nas suas medidas totalidade agr;iria, que compreendesse a
madas em favor da pecuária do BrafL'lalidade do crédito especilizado, e .
sil Central.
era mistér coioir-,se a especulação da.,
O SR. GLICERIO ALVES - Não
queles que não pretendiam ser verp~rcel:Íi.
dadeiros criadores, mas, sün, mascao Sr. Dolor de Ana:racte - As me- tes
de gados .
.diaas do Sr. Lourelro da Silva não
Aind.9. a preocupação do gado· seledigo que foram erradas, mas tornacionado dominava bôa parte dos . rura.m-se dràsticas ·para os criadores,
ralistas mi::leiros: no fim do ano de
çue já estavam naquela fase de em44 cêrca de 2 milhões de cruzeiros espréstimos fomentados pela própria
tavam invertidos no Estádo montaCarteira do. Banco do Brasil, sob orinhez; em empréstimos pecuários;
e.
entação do Sr. Souza Melo.
mals de
têrço desa quantla, ou
O SR. GLICERIO ALVES
O. fôssem cêrca de 700 milhões de cruzeiros, destinava-se a financiamento
Banco do Brasil.não fomentou ·nem
de gado selecionado.
criou a inflação. Esta foi realizada
pelos outros bancos~ que cobriam a
Veio, então, ja. na adm1Distraçâ0
diferença de financiamento concedido
Loureiro
da Silva. a circular n.0 72,
pelo Banco elo Brasil.
de 22-11-44, na qual a Carteira. recomende.,;a procUrassem os Gerentes seO Sr. JaZes Machado -Os bancos
lecionar e orientar as aplicações, e
não criaram a inflação. Esta foi obra
do Govêrno. As medidas do. Banco do
acrescentava que era intuito do Banco u:mparar os que, proficientemente.
.Brasil, restringindo os llini.tes, tornaram-se um elemento de desconfiança
se dedicavam à atividade rural, busno mercado de gado, e justamente
cando. mediante a prática de atos ra-
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ctona1s. o desenvolvimento do5 reba- que fecha a porta aos pecua.rlsta.s,
nhos. quer em quantidade, quer em não querendo. aceitar o plano proqualidade, para que não faltassem a
posto pelo Ministro da F-azen-da.
carne e o leite.
0 SR. GLIClffiiO ALVES - AcrediFrisava mais a Circular que nao
to
que V. Ex." só diga isso por desco· pretendia criar qualquér óbice ao denhecimento
da politica financeira do
senvolvimento normal da pecuária,
Banco
do
Brasil.
A verdade é que,
mas, sim, não alimentar negócios de
até
agora,
com
êsse
ga-do parado
pura especulação comercial, que nada
nas
invernadas
do
Brasil
central, o
tinham a ver com o verdadeiro inBanco
do
Brasil
ain:la
não
fechou
terêsse dos criadores.
essa
Carteira.
Ficaram, ainda, mantidos os lim1tes
O Sr. Galerzo Paranhos Mll3
de 30 mil e 4 m1l cruzeiro.s para o !1baixou
os
preÇOS,
desmoralizou
a
Carnanc!amento, respectivamente, de machos e fêmeas, porém sômente para teira: aceitava fêmeas a 4.000 cruos an1mais maiores de 2 anos e real-· zeiros e machos .-eprodutores a 3.000,
mente finos. Recomendou-se, mais, quando êstes últimos eram pagos a
:fôssem evitados empréstimos àqueles 5.000 cruzeiros. Está assim desvaloque, ba menos de 3 anos, não se Vies- rizando a sua própria garam.t!a.
:sém ded!ca~do à criação de gado seO SR. GLIC~RIO ALVES V.
lecion:;.do, em campo próprio. Admi- Ex." queria que o Govêmo continu~.;, ·
tiu-se, entretanto, negócios de exceção, se a financiar, nos ·mesmos_ moldes,
uma pecuária cujos reprodutores não
a juizo da Dtreção ·e1a Carteira.
tém saída e cujo gado de corte não
'l'raçou dita portaria normas de avapossui merca-do ?
liç.'i.o, es-tabelecendo que animais finos,
menores de 2 anos. teriam limites de
O Sr. Galeno Paranhos - Querfa.financiamento. que osclla'Jam entre 10 mos . que mantivesse, pelo menos, oe
e 5 mil cruzeiros pa:ra os machos, e preços •
.mtre 2 a 1 mil cruzeiros p~ as fêO SR. GLIClffiro ALVES Em
meM:S.
17 de março_ de. !945, o Banco do ·
Estabeleceu-se, ·excepctonannente, Brasil resolvoeu -exPedir ·a Circular núfinanciamentos até 50 mll cruzeiros mero 1.997, onde se frisa, no !IW:io,
para touros categorizado$ como alta- . que foi decidido alterar em alguns
mente finos e até 10 mil cruzeiros. para · pontos as instruções· baixadas, para
vacas, também assim· class'.!!cacta.s, que, de modo algum, .;ejam atingidos
mas frisou-se que os mutuários que os legitimas criadores; · os quais, diz
quissessem adquirir animais de maior a circular, "continuam merecendo
preço, aeveriam, aiém daqueles limites, tôda a atenção de nossa parte".
fazê-lo com recursos próprios.
Permitiu-se ei:J.préstimos a rura.l.l.!Procura"'.'a-se dificultar novos finantas que Viessem se dedican,do há <lo~
ciamentos àqueles que tivessem liqui- anoo à criação de gado selecionado,
dado seus empréstimos com antecipa- e facultou-se ta.l:s fmancia.mentos
ção, visando outros financiamentos à.quêles que não fôssem proprietárioo
com o fim de especulações. pois, não de campos, = tivesseiD: contratos de
raro, ofereciam por maior valOr amesarrendamentos pelo "prazo de 5 anos.
ma gar.qntia do empréstimo >:esgatado.
Elevou-se para 5 anos. o prazo de .
Ninguém, me parece, poderé. con- liquidação dos con·tratos, que ante$
denar semelhante politlca diante das era de 4.
circunstâncias que venho !ocando, . e
FacUltou-se aos mutuários disporem .
que se resumia, apenas, em medidas l!'o'remente do rem&.nescente do rEmde cautela.
·
dimento resultante · da venda. dllll
crii?.S
dos rebanhos apenha-dos.
O Sr. Galeno Parri.r..hos ---E. V.
Abrandaram
-.se as ·condições ·do fiEx." talvez Ignore· um fato Importante. No momento em que tôdas as nanciamento para criadorec: q11e liatenções estão voltadas para a pequidassem antecipadamente · os seU&
afastar e!!cuária - ainda é L Banco do Brasil -'e'··:·-' ·m~< "::-ocur.;u-se
t"
wt
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. peeuladores, tornando-lhes desinter-essantes as condições das operações.
Novos abtanQ.amentoo ainda tTouxe
a Carta. Circular n. 0 2.072, de 8 ·de
jUnho de 1945, permitindo financiamentos: a ruralistas com menos de
2 anos de atividade na pecuária,
cump:rlndo àS Agênci~ distinguir os
verdadeiros <:riadores tios meros negociantes de gado. Dispensau-se o
mtersticio para os empréstimos destinados à melhoria ou aumento dos
plantéis, ainda que resgatado com
antecipação o contrato anterior. Fo1
alterada a amorti2:ação: ao invés de
5 prestações anua i: de 20%, essas
passa.ra.m a 10% no primeiro ano;
20% do segundo até o quarto; e 30%
no fina.!.
Vâ.:rloo fatores tornaram desaconselhã;vel a inversão de mais capital
etr negócios da pecuária. O Br~il
central se achava sobrecarregado, em
31 de dezembro de 1945, com empréstimo.s no valor de 2 bilhões e 15 Illilhões de 'cruzeiroo. As. Agências inf<>rma.vam que inúmeros criadores e
invernistas se a<!hava.m impos.Sibilitados de resgatar seu:; compromissos,
po'"Q.ue nã.o conseguiam vender os gados.
Os frigorificos mostravam-se
desinteressados e faziam, como o.s do
Rio Grande, a política baixista.
Além . disso, verificou~e a ausência
quase completa de compradores p-ara
a produção dos plantéis, destinados
à venda de reprodl<tores. E isso é
perfeitamente explicável: se tais am1..:
mais se destinavam a suprir as necessidades de reprodutores nos rebanhos comuns, como iriam os proprietários dê.::ses rebanhos adquiri-los, se
não achavam saída para o seu próPrio ga.do?
A exporta.ção de reprodutores para
os Estaãos Unidos, México e Venezuela., não se verificou.
Diante de tudo isso - e co:mpreendenüo que o problema não é de
crédito, mas, sim, de mobilização da
riqueza já. existente, nã.o convindo por
forma alguma agravar maiS a situação, a Carteira. Agrícola, que tem à
sua frente uma alta figura, inteiramente insuspeita. ao Brasil central
e a todo o Pais - o Uustre mineiro

Dr. Gusdesteu Pires, de acôrdo com
a Direção do Banco, tomou novas
medidas de imprescindível cautela, e
isso pela Circular n. 0 2. 3a5,. de 14 de
fevereiro de· 1946. Não podia ser de
outro modo, pois, àquela data, os financiamentos de gado se elevavam
a mais de 3 bilhões de cruzeiros, ou
sejam 60% do total da aplicação da.
Carteira Agrícola, sem esperança de
recolhimento imediato dessa imensa.
soma.
Vejam VV. Excias. que nunca houve outra recomendação senão no sentido de cautela, para evitar-se a situação. que afinal ai está.
O SR. PRESIDENTE- Lembro ao
nobre orador que cstã findo o tempo
de que dispunha.
·
O SR. GLICf::R!O ALVES - Pediria a . V. Excin., Sr. Presidente,
uma pequena tolerância, a fim de que
pudesse concluir.
<Lendo:) As aplicações das Agências ficaram timi,tadas, !Jrovisõriamente, ao montante dos seus créditos em
ser em 31 de dezembro de 1945, adll".itindo-se uma aplicação eldra, até
20% daquele total, em novos :financiamentos. Novás operações, fora dessas bases, somente serão permitidas
com justificação prévia e licença da
Direção.
Nenhum produtor poderá conseguir
empréstimo superior a 300 mil cruzeiros, mas aqueles aue já tiverem
responsabilidades não ficam· impedidos de obter novos financiamentos até
o limite al•1dido de :}00 mil cruzeiros.
Não se cortou, pois, o crédito aos
ruralistas, nem se iniciou uma politica violenta de deflação, como tem
sido afirmado. pois até per.:nitiu-se àS
Agências concederem
empréstimOS
para resgate de dividas oriundas de
.compras anteriores de gado, devidamente documentadas.
Forem as Agências autorizadas a
prorrogarem por um ano, os contratos de financiamento de gado finO
1ndl.ano. já. vencidos e a vencer até
31 de dezembro de 1946, caso os mutuários se vejam impossibilitados de
resgatá-los nos vencimentos.
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Com a devida vênia, penso ser êsse
Logo não há _motivo de ·alarme
o remédio imediato para a crise que
- para os criadores, pois .o Banco não
nos assoberba.
está fazendo execuções e nem forçando vendas.
Culpas não lhe cabem
O remédio imediato e definitivo sepela falta de transporte, má vontade
ria a construção, por firmas naciodós frigoríficos e outros fato:res esnais, de frigoríficos-charqueadas de
tranhos à sua vontade.
pequena capacidade, nos pontos de
Não podiam, é certo, deixar ·de seexistência da matéria prima, e de
rem baixados, como foram, os limi- ·grandes entrepostos no Ri.o e São·Pautes máximos pelos quais os anil:nais
lo, que depois se estenderiam à Bapodem ser recebidos em penhor.
hia, Recife, For..aleza e Belém.
Diante desta exposição suscinta, bali. vantagem desses frigoríficos, aléDi
seada no exame das próprias circulada libertacão dos polvos estrangeiros,
res e dos fatos que emolduram o
seria
abater, no devido tempo, todo
assunto, parece-me· que os ruralistas
o
gado
que engordasse, guardando dedo Brasil Central, sem e5pfrito de
pois
as
carnes nos entrepostos. &tes
paixão ou injustiça, não podem artideveriam
ser dotados de càmara.s
cular qualquer queixa contra o Banfrias
.para
o congelamento de uma;
co do Brasil, que sõmente procura,
parte,
resfriamento·
de outras, destinêste momento. evitar a excessiva
nadas
a
consumo
ma1s.Jmediato,
e de
expansão dessas operações, que lhe
câ:::naras
de
descongelação,
que
per- criam grandes problemas, além de pomitissem
às
carnes
entregues
ao
con:derem causar .dâ.nos incalculáveis aos
suxnidor ~anterem as características
próprios criadores e à econoinia na.
da carne fresca.
·
cional.
Permitir-me-ia sugerir aos criadoImpõe-se, como um dever inelutâres do Brasil Central que se orgam~el, a recondução dos financiamentos
e nivets. mais prudentes.
zassem em cooperativas de ·charqueadores e criassem um órgão semelhanDemais o problema, como já disse,
te ao Instituto de carnes do Rio
não é agora de crédito, mas de moGrande do Sul, com o que,
bllizaçã<~ das riquezas etistentes, · com
a safda do gado go:-do aue se acumu- lentamente, cllegariam às -soluções alvitradas, caso o Govêrno Federal não
la nas invernadas.
preferisse, desde logo, fazer à sua
O Brasil Central abastece os grancusta as obras indicadas, o que seria
des .mercados do Rio e São E'aulo.
justificável pelos gràndes · interêsseS
Tem, pois, consuxnidor seguro -para
públicos em jõgo.
·
seu rebanho de corte. e é inconcebíCom tal organização, o mercàdo S.
vel que as populações não tenham
vista, os financiamentos normalizados,
carne suficiente, quando o gado està.
a iniciativa e coragem dos nobres paà vistl...
trícios, vencerão ê!es, a meu ver, tOForneçam-se transportes; obriguemdas as dificuldades e se libertarão dOll
se os frigorificos a matar, adquirinfrigoríficos
estrangeiros, com o revido pÇ>r prêço;; mínimos prefixados a
goramento
definitivo
da .sua econoarroba de carne; se não quiserem famia,
a
serviço
da
grandeza
ma.l.or do
'Zê-lo, o nosso Gcvêrno que os requiBrasil.
(Muito
bem;
palmas.).
site, como já ameaçou.
(0 Sr. Pi.za Sobrinho cedeu o
O gado terá, então,· safda para--os
tempo
de sua inscrição ào oramercados de consumo, os prêços reador.)
·
'girão, os empréstimos serão regulari·zados e com o produto das amonâzaO SR. AURELIANO ·LEITE- Se:ções poderá o Banco do BrasiÍ vol- nhor Presidenta, Srs. Representantes:
tar. a ope...""ar com mais elast1cldade
não tive a ventura de :i.ssentar-me na
:f!rmnciando · os· verdadeiros produtor~ Segunda Assembléia Nacional Constl-em bases norD'I.'ÚS.
tuinte do Brasil. A essa época estava

embora---
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exilado na Eliropa, pelo grande crime
de haver tomado parte na gloriosa Re-~
volução de São Paulo e, num exllio tão
rigoroso que não me foi permitido sequer Vir ao Brasil assistir à agonia -de
minha mãe, que desejava morrer a
meu lado.
Não foi, talvez, pior, a cassação dos
meu8. dirdtos polfticos, impedindo-me,
"PQr essa forma, de concorrer com os
delllS.is brasileiros, eu e outros revolucio!lários· de São Paulo, às eleições

europeus. Precisamos de. agricultores
e trabalhadores especializados que não
se confundam cem a enorme massa
que poderia entrar no país se permitida a imigração ampla, prejudicando
os :trabalhadores nacionais.

o SR. AURELIANO I:.EITE - Não
me refiro ao presente. · 1!:sse problema.
pertence ao :futuro do Brasil. Não venho ·à tribuna plantar couves, mas
carvalhos.
O Sr. Galena Paranhos - Precisamos, também, evitar os quistos· raciais
no Brasil.
·

para aquela Assembléia Nacional Constituinte do Brasil.
Mais tarde, em 1934. apresentandome ao eleitorado, dentro d-o Partido
O SR. AURELIANO LEITE - Não
Constitucionalista a que me filiei, con- ~xistei)l quistos raciais no Brasil. E'
segui ·ser eleito para a legislatura uma fantasia o que se propala por ai,
que sucedeu à Constituinte d.e 34.
a respeito dêsses quistos.
Se tivesse feito parte ·dessà Consti· O Sr. Lino Machado- V. Ex."'. po-.
tuinte, ter-me-ia batido ardentemente deria, até, citar casos dêsses mesmos
.contra o. prec:ito constitucional que quistos localizados no Estado que ·voslimitou, de· lima forma prejudicial os sa ·Ex.a representa. Por certo não os
interésses do Brasil, à sua grandeza ·e desconhece.
à. sua prosperidade, a imigração de·
o SH.. AURELIANO LEITE - Re. braços estrangeiros. Seria contrã:rio a
fere-se v. Ex. a aos japones-es. Aliás,
êsse atentado ao. nosso pregresso, que não venho aqui def.ender a imigração
foi o parágrafo 6. 0 do artigo 121 da japonesa. Afirmo. contudo, que não
ConstitUição então elaborada.
há propriamente· encistamento ou euDiScutindo-se. aqui, neste momento, . quistamento de japoneses no Brasil.
o requerimento n.• 16, de autoria do · Insiste em que· se trata de uma fanUustre colega, Sr. Miguel·Couto Filho, tasta.
·
que trata de informar o · Sr ~ MiniStro
o Sr. Lino l'.fachado _ Há colegas,
da Agricultura do grande anseio da
e mesmo coestaduanos de V·. Ex.a, que·
nossa população rural de· ·colaborar afirmam a existência de verdadeiros
com o .Executivo na .obra ·de revivifi- quistos em "todo 0 território paulista.
cação dos nossos sertões, entendo que ·
o primeiro beneficio que se pode presO SR. ·.AURELIANO LEITE- Afirtar ao Bl"asil será. atender a um dês- mações tio flloltam. Resta saber se ~
ses anseios, batendo-nos pela imigra- tão calcadas na v~rdade.
ção ampla, livre, no Brasil.
O Sr. Dario Cardoso - Não s.e es- ·
O Sr. B:a.stos· Tavares- De qualquer queça V. Exa. dos quistos alemães.
nacionalidade2
no Para.nâ e Santa Catarina. Um sem·
O Sr.- Dario Cardcso - Imigração
número de filhos de alemães não salivre, mas selecionada.
bia falar o português ..
O Sr. Plínio B:arreto -·Menos a· jao SR. AURELIANO LEITE
Ponesa.
Também há muito de fantasia., nes. O SR. AURELIANO LEITE .:.... No se particular.
decorrer do meu discurso tratarei das
·o Sr. Gale1W Paranhos - Se ttrestriçõe~ que devem ser impostas a
ve.Ssem triunfado teriam cr!ado o pro.
essa imigração.
blema das minorias no ·sUl do pa.fs.
O Sr. Gale1W Paranhos - Conside- ·
o SR. AURELIANO LEITE ·rc perigo despejar no Brasil a gntnde ~o. porém. a V. Exas. permitam.,massa de individuas sem trabalho, que me prosseguir em meu discurso, um
perambulam nas capitais dos paises pouco desviado pelos apartes com que
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me honram. O tempo de que dls:po:l.ho é ·escasso.
O. Sr. Lino Machado - Em 1933,
votei a favor da emenda Miguel Couto e, por issó, interrompi 0 discurso de V. Exa. Mas, quero ter o p:ra:z:jlr de ouvi-lo.
·

cial e outros que possa ter a questão.
O indiscutível é que o Brasil pede
braços, braços e mais braços. ·
o' sr. Plinio Barreto - Não braÇos
amarelos.
O. SR. AURELIANO LEITE
O SR. AURELIANO LEITE
Até êsses, subsidiàr:iamente, se· cs
A emenda que V· Ex." defendeu se:ria, braços brancos não de:rem para atentalvez, defensável àquele tempo, mas, der às necessidades da lavoura. Eu
no momento. desaparecido o perigo .seria partidá:rio, mesmo, dos braços
dos imperialismos japonês, italiano e
amarelos, uma vez que _ repito _
alemão, não há mais razão para essas desapareceram as grandes rest:rições
restrições. Quanto ao aspécto :racial, de natureza politica, que se faziam à.
dêle tratarei daqui a pouco.
LTiligração japonêsa.
--- - ·
O Sr. Lino Machado - V. Exa. há
Agora, pediria aos nobres colegas
de permitir que eu mantenha o meu
que me permitissem prosseguir tendo
ponto de vista da . Constituinte de
o meu trabalho, de vez que disponho
33.
apenas de meia hora. <Lê)
"Com efeito': braços! braços! bra0 SR. AURELIANO LEITE
çosl - gritam por tôda parte aonde
Vou retomar o fio de meu dlscu:rso.
se cultivam os nossos imensos camE, para evitar que me desvie. dêle, . · pos...E_o_Brasil, na sua míngua de· trapassa:rei a ler daqui por diante.
balhadoréS-rurais sem .falar já em arO Sr. Lufs Viana - V. Exa. taltffices para construções e em opern;.--·
vez se lembre de que, na Câmara pasrios e técnicos para a iri.dústria, ·não·
sada, essa questão da imigração foi
vê estancar-se essa carência; essa sêde
ft.Ventada quarido de um projeto do
real de homens.
Sr. Vanderlei Pinho. Naquele moE' uma fatalidade histórica que pesa.
menta, o Deputado paulista, Sr. Teosôbre. o País, a· pagar o calamitoso
tributo da sua vastidão ·fucomensutônio Monteiro de Barros. fêz, até
em sessão secreta, revelações sôbre
rável.
a imigração japonesa, e eu me lemNem Portugal; nem a Espa~a. sem
bro de que a documentação, inclusiquerer aludir, claro, à invasão hola.nve
foto;;ráfica
e ·cinematográfica,
desa e aos desembarques franceses
quanto ao aspecto educ;acional do que
(uma e outros sem radicação no
·existia em S. Paulo sôbre a Colônia
Brasil), não quiseram ou não pudejaponesa, tinha a maior gravidade.
ram jamais suprir a colônia da m.ãt> .
Entretanto,
por causa de caráter
de obra que ela necessitava. pam se
econômico - eis a realidade, não foi
õesenvolver e pros!,lerar.
Exterminado ou desaparecido· o in·possivel a. aprovação. do projeto Vanderley de Pinho. que v'..sa.va, justacllo, proibida a importação do negro
mente, uma distribuição mais equita- o problema rural do País entrou
tiva da imigração =arela no ·Bra.:
em crise mais profunda.
sil. no sentido de evitar a formação
Cortado o cordão -:m1bllical Que
nos ligava a Portugal, já alguns
de quistos raciais.
mais ·clarividentes dos nossos. poucos
O SR. AURELIANO LEITE
homens públicos, antes mesmo da
Quero dizer a V. Exa. que eu não
cessação definitiva do tráfico do nedesccnhecia. · a opinião nem a in.forgro da Africa. começaram a encarar
mação que o ex-Deputado Teotônio
com certa objetividade a. politica :lmiMonte!ro de Barros trouxe a Assemgratórla.
bléia Constituinte de então. Acllimt.o
Mas era tarde demais para resolver
a .V. ~. que a defesa de minhas
a melo sequer o assunto tão malbaidéias está· no ponto de vista estriratado. E não se fez, dai em diante,
tamente econômico, · pois deixarei :Para senão remediar ou melhor, remendar
melhor oportunidade o aspécto rao grave problemâ..
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A carta de lei de 23 de Setembro
de 1826, em que Pedro I ratificou a
convenção entre o Brasil e a Inglaterra para acabar com a importação
de escravos, devia ser seguida de imigração em massa, branca e livre - e
não foi.
Na realidade, nem a própria lei de
7 de Novembro de 1831, que declarava
·livres todos os cativos Vindos de
fora e impUnha penas aos traficantes, alcançara cumprimento rigido.
Só mais tarde; dezenove anos depois,
QU seja, em 4 de Setembro de 1850,
o ainda jovem· Pedro n, atirando
para a história aquela frase célebre
de que "preferil?. perder o trono a tolerar a continuação do comércio infâme", deixou de entrar o braço afriamo no Brasil.
Mas, inegàvelmente, a importação
de negros, nesse largo espaço de 1826
a 1850, foi pequena. Entretanto, .menor ainda continuou e. 'l"..nda de bran-.
cos. O fenômeno, portanto, agravou-se.
Alguns milheiros de alemães entraram no Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina e São Paulo.
Estas duas províncias, . entre 1843
· e .1859, receberam, consoante Max
Fleiuss, cêrca de mais de 20.000 colonos germânicos.
Se todos os nossos estadistas imperiais houvessem possuído a. anteVisão administrativa desse· paulista de·
radicação que se· chamou Nicolau Pe;.,
reira de Campos Vergueiro e nasceu
em Val da Porc.a, em 'J:'rás-os-Montes,
outro se mostraria o progresso do
Brasil.
Aos 1835, e, pois, pouco tempo ap6s
o convênio ~om a Inglaterra, CampOs
Vergueiro, que cultivava uma fazenda
de. café em São Paulo, a célebre Ibieaba, em LIIneira, organizava uma socil!dade civil, com objetivos puramente
imigratórios e já levava homens europeus para aquela província, em penoso atraso material.
Depois, aos 1840, ensaiava trazer do·
Minho · algumas famflias lusas para a
mesma propriedade. Assentando com
o Ministro do Império Manuel Alves
Branco· -nedidas · que !a.cllltavam a
vinda do braço livre e depois da lei
chamada "de Terres", de 1850, obra
do Visconde de Olinda, localizou ai-

gumas centenas de alemães no cultivo do café em São Paulo.
Foi contemporânea a criação de
inúmeras colônias agrícolas naquela
prov!ncia, que chegaria a comportar.
cêrca de 60.000 europeus. Porém, a
inteligência ativa e fecunda de Campos Vergueiro não logrou muitos imitadores. A sua morte, aos 18 de Setembro de 1859, nesta Capital, deixou
um vazio impreenchivel.
Mas, Senhores Constituintes, · se é
certo que o Brasil só recebeu até hoje
cêrca de 4 1/2 milhões de üxügrantes
europeus, o que nada representa ·
diante, por exemplo, da Argentina,
que até 1930, com 12 milhões de almas, recebeu 7 milhões, lembre-se que
a metade daqueles 4 l/2 milhões localizou-se em São Paulo.
Nem por isso, aquela região possuiu
jamais braços quantos lhe bastem. A
grita contra a falta de trabalhadores não cessou- nunca dentro daquelas terras dadivosas.
·
A extinção total da escravidão no
Pais, embora São Paulo tivesse novos cérebros a lhe dirigirem a economia e êstes fizessem muito pelo
problema da substituição do trabalha- ·
dor escravo pelo homem liv_re (basta
citar o Conde de Pamaiba, Martinico
Pi-ado, Antônio Prado e outros poucos), seria um descalabro bem maior
do que foi, naquela unidade da Nação, se, de 1885 até 1904, só de braçoS italianos, excluidos · os lusos, espanhóis, austriacos e ouj;ras nacionalidades, ali não .:t:enetrassem quase
700.000 colonos.
Só dai por diante, e já muito tarde.
foi que o Brasil comp:reendeu que estava na importação de camponeses
estrangeiros a salvação da sua la- ·
voura, que na realidade representa
• a suâ riqueza estável e básica.
Para maior infelicidade, do outro
lado, inte:résses opostos aos dos brasileiros em o nosso maior celeiro de
homens. a Itália - e dos nossos conhecidos concurrentes, à mão de obra
eUl'opéia - a Argentina à f•ente, desencadearam a guerra às nossas pretensões e ao nosso País, como im-próprio a aclimar o homem branco •
. Veio a difamação do Brasil e· não
tardou a acompanhá-la o Decreto
' Princtti, para estancar na bela Itália
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ras ocasionou em tõda a parte a febre
palustre, são os trabalhadores italianos e espanhóis os que fornecem hoje
a melhor mão de obra!"
Vem a talho ainda .lembrar, como
o faz Afonso Costa, que o meio, o
clima e os costumes sejam embaraços insuperáveis à imigração. Nos
tempos da colonização americana
contemporâneamente a 1850,- firmarase a crença de gue a Luisiana, o TeY..as, a Flérida. e a Virgínia, não poãiam receber imigrantes europeus,
Medidas administrativas inteligentes e
rigorosas tornaram em pouco essa~~
regiões ricas e · adiantadas.
No Brasil se prefere relegar· a -administração para planos secundários.
Mas, reatando o fio das nossas des. ãitas inÍigratórias, depois do Decreto
Prinetti, veio a Grande Guerra de
1914 a 1918 trazer novo entrave ao
povoamento do Brasil.
E . o Decreto Prinetti lá continuava vigente.
Não fÕSseii"'intervenção· de Antônio Prado, aos 1921, no chamado Convênio de Onchy e estaria por desven- ·
De Paul Walle cita éste trecho:
tura ainda de pé.
"Erradamente- se tem dito que só a
Depois, surgiu Mussolini com o seu
parte central e meridional do Brasil
monstruoso
fascismo.
·
é habitável por gente européia. E'
um êrro, érro de tal modo difundido,
Depois, para coroar a obra da nosque tem- tido curso mesmo no Rio de
sa desgraça, agrav=do nossa situaJaneiro, tanto assim que todos os esção de terríveis conseqüênc!as para
forços e facilidades se dirigem de prea vida econômica do Brasil, '!.dotouferência para o Sul, onde se podem
se o princípio absurdo instituido pela
·obter resultados mais râpidos, con- __ Constit'.llção de 1934. •
quanto, os estados dó Norte; são meNa verdade, não se pode
ainda
nos cuidados. Tal convicção· se ort. .gina do fato de serem aqueles estaacertar com o figurino exato a que
dos pouco visitados, conservando por
vai obe.decer a constituição que es-.
tradição uma reputação mâ, fundada
tainos fazendo.
em relatórios escritos sem maiores coSeguirá c plano de uma carta sn._
:tihcclmentos e isto desde muito· temtética, como querem os Srs. Plin1o
po. Em todos êsses estados o euroBarreto, . Sampaio Dórfa . e outros .lupeu pode perfeitamente aclimar-se e
viver com muito boa saúde, princi- . minares? Ou prefirlrá. o método da
constituição analitica de 1934, que agapalmente em Pernambuco, Paraiba.,
salhou no seu bôjo até uma disposiRio Grande do Norte e Cearâ. ·
·na. Bahia e outros .Estados pOderá ção· gramatical · referente à ortogradizer-se a mesma· coisa".
fia~
E acrescenta:
Se os nossos propósitos coincidirem
lastimavelmente com os dos consti"Até . nas regfões insalubres, tais
tuintes de 1934, não tenho dú,'idas em
COm«? as margens do rio Madeira, na
que, desde . jâ, precisamos combater
parte em que se construi:.t a "Estrada
de Ferro Madeira-Malnoré" e nas flo-. com tõda a energfa os preceitos · do
restas em que o movin:lento das ter- · § 6. 0 do artigo 121, repetido na sua

a safda dos seus camponeses para os
nossos portos. ·
- E permita-se-me que, nesta altura,
lembre o gesto desse grande patriota
que foi o sábio Luis Pereira Barreto,
filho de Resende, que conseguindo
cultivar com o melhor resultlldo. a
uva branca, em São Paulo, e e::-.."Jlondo
suculentas caixas dessa fr:uta no estrangeiro, teve por único escopo demonstrar que, se era certo que só o
solo que produz a uva branca é própria do :homem branco, estava ali a
demonstração inconcussa de que, pelo
menos, a parte meridional do nosso
território estava. habilitada a agasalhar com vantagem o europeu ...
O Norte. também não ficou sem ardente defensor. Impressionaram-me
bastante as palavras de Afonso Costa,
.velho funcionário · do Ministério da
Agricultura, na ·"Revista Americana",
que, baséado em Agassiz e mais modernamente em· Russel Wallace. e
· .Paul wane· (e por conhecimentos
pessoais), atesta que a própria Amazônia· não · é infensa ao europeu.
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nociva ·SUbstância pela funesta ·carta fascista de 1937.
Não ignoro quanto se deblaterou em
tôrnq desse dispositivo. Vejo de um
pólo as figuras veneradas de Miguel
Couto e .!1...-tur Neiva, acolitados por
xavier de Oliveira e Teótônio Monteiro de Barros, a Doutora Carlota
de Queirós e outros. Do pólo contrário, vejo Carlos de Morais Andrade,
sempre quente, na vanguarda dos de,..
bates.
.
Tenho ainda na memór'.a a · fulminação terrível do negro e do amarêlo por aquêles e· a: tendêncili. libe- .
ral e ·humana deste, ·adotando e defendendo com. paixão tese intéiramente antípoda ..
Não desejo reviver essas discussões
calorosas no. tom em Que muitos vê. zes se cohcaram. Mas •. se para evi-'
tar as conseqüências maléficas que a
Nação sofre, fôr preciso isso, irei a
isso;·· como representante do povo·
teimo em cumprir o meu mandato e
correspond~rei à sua confiança.
Não vou defender a
'imigração
asiática ou africana.
Vou apenas
pleitear para o Brasil uma imigração
ampla, em grandes massas, em fartas
cópias, tal· como êle precisa, atendidas, claro, as restrições físicas e morais dos indivíduos, m.enos de raça,
que d~ saúde moral e fisiológica,
aprove1tando. pela experiência no Pals
as nacionalidades. que de fato mais
nos convenham.
Mercê de Deus, não passou sem fôgo
de gross~ calibre, em protestos veementes, o dispositivo da Constituição de
1934, apesar de seu defeito de técnica, tão fiáb1a. ·e· humana em alguns
pontos.
Basta recordar às publicações que
deploraram êsse § 6. 0 do art. 121. Ai
estão Bruno Lôbo, Oscar Tenório e
Júlio Revoredo, para só citar êStes
autores. cheios de uma documentação
nustrativa .e irrespondível contra tão
contra indicado princípio.
Dentro dêsses livros há. argumentos
impressionantes. não só dos autores
como de homens públicos de alto .
cotúrno.

Tenho aqui sob os .olhos o que disse o Sr. Salgado Filho, já assentadona sua cadeira de deputado classista:
."Estamos deante de uma sltuaçã.o bastante grave para os-destinos da lavoüra nacional. E essa
situação a ninguém será licito duvidar - corre por conta do atual
disp.ositivo constitucional que desastra·d:imente fechóu os pertos
pátrios ao concurso dos braços estrangeiros. Quando ministro do·
Trabalho tudo · fiz para evitar a.
consumação
desse
verdadeiro
atentado que se planejava e que·
infelizmente se levou avante, contra o Brasil. Ahi está o resultado
-em tôda a sua dolorosa realidade; os campos cada vez depauperados de braços e com êlés o co-lá.pso alarmante da nossa produ-·
ção agrícola. Para um pais como·
o Brasil, que possui dois têrços
de seu território ainda por desbra'Var;· para uma nação como a nossa que tem na agricultura o ·seu· ·
alicerce, uma emenda
· principal
como. a que logrou entrar na nos-'
sa Carta Magna, não podia dei-.
xar de gerar as conseqüências gravissimas que ora estão surgindo e
dentro r.às quaes não nos serã difícil prever a catástrofe que se
avisinha, talvez irremediável, para
. os nossos destinos. Uma· rápida
análise às estatísticas bastarâ para_ convencer cs mais incrédulos;• ..
Inúmeros outros vultos, alguns do·
·porte de Evariste de Morais, lança. ram-se de braços abertos à ca;npanha
iniciada pela "Gazeta de Noticias"
Basta citar Armando de Sales Olivei:.
ra; então governador . de São Paulo,
o sociólogo Oliveira Viana, o técnico
Leão :Mlaria de Lacerda, o. generai
Moreira Guimarães, o magistrado
José Duarte, o advogado Edmundo
Jordão, os deputados Renato Barbosa,
Dinis Júnior, Samuel Duarte, Félix
Ribas, J. SS.ml)a!o Vida:!, Adroaldo
Mesquita, Paulo· Assunção, o jornalista Herbert Moses, os grandes fazendeiros BentO Sampaio Vida! e Henrique da CUnha Bueno.

.
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um milhão de braços. A segunda par.O Sr. Daniel Faraco
Vossa Exte é a colonização.
-celência refere-se àquela limitação de
O Sr. Bastos Tcvares - V. Excelên-·
2 por cento?
cia não acha que <ssa imigração deve
O SR. AURELIANO LEITE - Está ser constituída de trabalhadores há..claro. A limitação é monstruosa, para· beis?
um país de iznigração como o Brasil.
O SR. AURELIANO LEITE- Está
O Sr. Lino J.fachado - O motivo
claro;
precisamos de técnicos e campor que se fixou em 2 por cento o limite para tôdas as raças foi inteira- poneses para a agricultura; de operámente de natureza diplomática. Na rios para as indústrias e, até, de pesrealicade, os Constituintes de 1933 qui- soas para os serviços domésticos, de
que hi grande carêr:.cia nas capitais .
:seram limitar a imigração asiática.
O Sr. Bastos Tavares - Mas V·. ExO Sr. Daniel Faraco - A Consticelência
também não s·e-dev.e_esquecer .
tuição não deve fixar percentag~m.
importar indivíduos
de
que
podemos
O Sr. Galeno Paranhos- Diante da
portadores
de
tara,
pressão que os países europeus vão que não nos convêm.de degenerescência
e."!:ercer, não acha V. Ex. a que vamos
O SR. A'URELIANO LEITE - E'
-criar problemas sociais e econômicos?
evidente;
estas restrições são 'indispenO SR. AURELIANO LEITE -·Vossáveis.
·
sa Ex.a não destrói a minha argumen'Então e ainda ag~ra, pelo prestigiotação. Ao contrário: está apontando a so órgá.<l ~stado de São Paulo", o
existência de outro problema impor- · Sr. Henrique riiSri.a - de Vasconcelos,
tantissimo. Para mim., um dos maio- vinha atacando o assunto com prores é o da imigração, mesmo porque, ficiência e probidade. .
segimdo o grande João Batista AlberEnfim, iríamos longe se tentá.S~emos
di, governar é povoar.
enfileirar
aqui tôdas as competentes
O Sr. Pedro Vergara Perfeitainteligências
que profligaram o dispomente; o problema do Brasil é justasitivo
infeliz
de 1934.
mente povoar.
Porém, o que se tomou mais desoO SR. AURELIANO LEITE- Fico lador verdadeiramente afrontoso e· demuito satisfeito por ver que os nobres lituoso, depois da campanha justa
Deputados estã.o de acõrdo com a mi- ccntra o art. ·21, § 6.0 citado, foi isto,
nha tese.
,
Senhores.
O Sr. Daniel Faraco - Repito que
Em 1937, faz-se sôbre ·o joelho mr.a.
.a Co::LStit.pção ~ão deve fixar percencarta
cham.ada constitucional e repetagem. O Gov.êmo resolverá os prote-se
com
tcxios os pontos e vírgulas
blemas à medida que se forem ap.reo
êrro
ampla
e energicamente impug'Sent9.Ildo.

..

Illlido.

O SR. AURELIANO LEITE- Pos-

sivel.!nente, a lei ordinária regulará o
desenvolvimento da matéria.
O Sr. Daniel Faraco - E sam as
-peias que até agora se apresentaram.
O Sr. Dolor de Ar.drade - O problema se divide em duas partes: imi-gração para o assalariado, aquêle que
-vem cooperar conosco na lavoura,
'Principalmente em São Paulo ...
O SR.. AURELIANO LEITE - E' a
:parte mais importante.
O Sr. Dolor de Andraàe -

. . • que

.está carecendo, aproximadamente, de

·

O Sr. Lino Machaclo - Ai já se verificou que se trata de um crime.
O SR. AURELIANO LEITE - A
opinião de V. Ex.o. coincide ·com o que
vou lêr.
Da primeira ve;,, erraram os constituintes de 1934. Da segunda vez, dalinquíu contra <os legitimas anseios do
Brasil o Ditador, que nos desgovemou,
dando de avulsos à advertência de
Alberdi de que governar é sobretudo
povoar e ~brir estradas.
O que nele se passa, aliás, tem aplicação em t<>do o Brasil.
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O SR. PRESIDENTE- Lembro ao
nobre orador que dispõe somente de
Jllllis 5 minutos para <:olicl:zir suas considerações.
O Sr. Lino Macha.cXo - Sr. Presidente. peço a V. Ex.a a prorrogação da
sessão por 20 minut<ls. Nesse sentido,
enviarei à Mesa requerimento necessário.

O SR. AURELIANO LEITE - Agraao nobre colega Sr. Lino l.V".Lacha1io a gentileza. ·
O SR. PRESIDENTE - .COntinua
écm a palavra o Sr. Aureliano Leite.
~eço

O SR. AUREI.JANO LEITE-Mas,
peço licença para continuar a abordar nesta questão, mais o caso de
São Paulo. Aliás, o que ·se passa nesse Estado tem aplicação a quase tõdo
o Brasil.
l!:m 1935, diz-nos o Sr. Henrique
Doria, em memorial dirigido ao Secretário da Agricultura de então, '?
atual Constituinte Sr. Luis de Toledo
Pi%a Sobrinho, São Paulo necessitava.
urg mtemente, .,:>ara acudir ~a sua la- .
VOU..'"a de algodão, de 300.000 colonos
a mais.
E. dolorosamente, .êsse Estado só
llÕdê obter . menos de 20% das suas
necessidades.
Repetindo a critica do "Observa-:
dor". de Março de 1936, tem-se que
concordar · que o Brasil se encontra;
nun:ia encruzilhada ...
"O Brasil encontra-se numa
·encruzilhada: ou ê1e se conformn.
comodamente ao preceito co:ilStitucional, e neste caso anulará. um
dos fatores impresctndiveis · à sua
economie. agrícola e industr'.al,
<>Ú, corrigindo exn tempo o p::-6prlo êrro, revê o _§ 6.~ do art. 121
da Constituição, transformando-o
numa "sábia e previdente lei ordinária, que. abra seus portos a
milhares de homens que estejam
em . condições de concorrer para
o seu · progreSso".
Senhores - Por todos os motivos
eXpoStos, deixemos, por ora; de · lado
o asp::cto racionàl da --Q.uestão, numa
terra que agasalha tOdas as rà.ças,_
.lõtlb-raças e· ecletismos do mundo.

Mas queiramos saber, por enquanto,
se o velho Conde de Gobineau e mais
m0dernamente Vacher de Lapouge e .
Madison Grant, e os mistices Pangermanistas que levaram o seu grande pais ao descalabro derradeiro, têm
razão na apologia· das estirpes. puras.
Ou, se quem apresenta melhores argument<ls são os que, com Quatre.!ages, à frente e mais recentemente,
Rester, Millot, Jacques Soretelles e:
Franke H. Ranquim, sustentam que,
há muito, na face do globo, o que
existe é uma mestiçagem de todos os
tipos humanos e nem por isto menos
valiosos que os supostos arianos, te. mos que, na verdade, designar um
grupo linguistico e não racial.
Mas, consinta-se-me aincl.a, de passagem embora, .não omitir a opinião
do velho Saint-Hilaire, que chamou
aos mamelucos de São Paulo -verdadeira raça de gigantes. Todos sabem·
que o conhecido naturalista quis referir-se à sua bravura in1iõmita mas
nem todos sabem que os. mestiços de
São Paulo eram gigantes físicos, que
andavam nove léguas a pé, antes de
jantar, com o patriarca João Ramalho.
Todavia, o lado capital da questão
imj.gratória é muito outro, é diferente,
quer no presente, quer no futuro do
Brasil. De.;e e11. ser cuidada antes
de tudo na sua face econômica.
No momento, o próprio aspecto de
politica externa desapareceu. A Ale-·
manha, a Itália e o Japão, perderam.
não direi para todo o sempre, mas
por muito tempo. o seu poderio avassa.Iador, a.tneaçador.
Desapareceu pois, em relação a. êsses países, o perigo imperialista.
O Sr.

Galbzo Parankos -

Deve

lembrar-se V. Ex:.a que a Alemanha,
depois da guerra de 1918, reconstruiuse ràpidamente, tornou-se, mesmo,
uma potência .. de primeira gran1ieza..
O SR. AURELL\NO LEITE - Devido aos erros dos aliadas. Acredito
que atualmente essa reco:ostrução não
possa ser· feita com celeridade, não.
precisando, pois, haVer qualqqer receio.
Sr. Plínio BarT-eto - Não apoiado.
N~ ponto, V. Ex ... nãc tem razão •

-·248-

.· Existem, ainda., os perigos das
estrangeiras. .
O . SR.

AURELIANO

ra.ç~

r.EITE

-

Muito remoto.

Presente, não.
O Sr. Dario Cardoso -Penso que
o perigo, agora., é maior.
O Sr. Bastos Tavares - O perigo
exii"te, porque estão impregnados das
· conVicções.
O SR. AURELIANO LEITE- N!'!.o
entenc!o assim. Há muita. fantasia·
ness·e sentido.

o Sr. DiocZécia Duarte - ·Alguns
pafu·es e3tão receben'Cl.o grande imigração alemã.

O sr. Dario Cardoso - Os amarelos e alemães tentam rearticularse nos países latino-americanos, do.
que é ex·emplo a sociedade secreta. japonesa., à qual têm aludido Ultimamente os jornais, e que está implantando verdadeiro terror.
·

nossos p.ortos daqui por diante aos
que desejarem trabalhar. conosco.
principalmente no cultivo das nossas.
· terras, já não diremos no comércio,
na indústria, no serViço doméstico.
pela grandeza. e prosperidade d<>
Bra.sil.
Que não nos continue acont€<:er
o oue ocorreu, há. alguns anos, em7
SãÔ Paulo, que não pôde dar entrada.
em seu solo a. uma leva de imigrantes holandeses, se não me falha. a.
memória, a quem a Argentina, dirigi-da por leis . de melhor descortinio.
estendeu' os braços e acolheu alvor o-·
çadamente.
.
..
O Sr.. Glicério Alves :._ Sou o pri"'
meil-o a lastimar que te$ isso .acontecido, po!'C!Ue é a imigração holandesa.
que desejo para õ meu Estado - o.
R:o Grande do Sul.
O SR .. AURELIANO LEITE -

Pos-

suimos um Conselho de Imigração eColonização. Não basta. existir ! Urgeação dessassombrada e .pronta e espe-

C SR. AURELIANO LEITE - :Jô:
fenômeno de sensacionalismo, para
efeito. jprn-alistico.
cífica.
Não basta que o seu presidente veO Sr. Dolor de Andrade :-- Devenha declarar-nos pela imprensa que:
mos confiar .desconfiando sempre.
"São de fatõ-excepcionais as pc>ssibiO SR. AURELIANO LEITE lidarles de imigração de ·elementos euAgradeço os aparte. com que me es- . ropeus para o Brasil, no momento e .
tão· distinguindo · os ilustres colegas,
por mUitos anos subseqüentes.
os quais muito me confortam.
"Que a imigração tem problemas da
O Sr. Daniel Fara.co - Julgo que
maior importância. que precisam ser- ·
devemoo, sobretudo, promover a asresolvidos.
sistência. educacional dessas raças e
"Que o Conselho de Imigração dende seU:S descendentes.
tro em breve ma.ruia.rá uma ComissãoO SR. AURELIANO Lli.liTE - Os
à !tá.lia, de onde devem partir as priseus súditos já não nos amedrontam, meiras levas de imigrantes".
não comprometem a ·segurança do
Se o Sr. Ministro João Alberto se·
Brasil. . Os enquistamentos ou encisa essas informações, teriarestringisse
tamentoS raciais, no Brasil não pasmos
.o
dever
de ficar, senão satisfeitos,
sam hoje de espanta::ho para crianpe!o
menos
conformados
com as espe. ça.s. O caso por êsse ·lado não . meranças
novas
que
dâ.
a
sua
entrevista.:
. rece grandes cuidados.
de · um dia destes com a. imprensa.
Tom~os; pois, novas me'Cl.idas cons· Mas é que ·sua Ex. é o o primeiro a..
titucionais · ou · ordinárias, pari. dardeclarando embora que "a cota. de 1m1moc a.o nosso território o povoamengração para o Brasil nos favorece nesto que os seus vastos espaços vazlios
te momento, com cêrca de 700.000'
·comportam. Insistamos em localizar imigrantes, exclusivamente da raÇa eun~ no;sos campos, sem· nenhuma
ropéia, afirmar que, devido às dificuldensi'Cl.a.de de população, as massas dades de transporte e às · dificuldades.
de Unigrantes europeus que pudermos .ae preparar boa e convincente acolhiatrair. A'Cl.otemos medidas razoáveis
da do imigrante, integrando-o no mei()
de saneamento e expurgo que se tor- mais de acOrdo com as peculiaridades ·
narem exigíveis, mas não fec~os os
e con"Veniênéias do B~il.
apellM

~o. 000

poderão chegar aos nossos por-

tos''.

Muito pior do que essa informação
.é a opinião dos nossos melhores téc-

nlccs que acham que, nein mesmo em
4 a!los de preparo, .o Brasil estará. ap.~o
a receber imigrantes.
Conhecemos as dificuldades do momento e lastimamos que, em outras
oportunid!lldes tivéssemos descuidado
totalmente, criminosamente, dessa providência; tivéss~mos fechado os bra·Ços à matéria de tanta relevância.
~as o que nos atordoa e nos
de-cepciona é que ainda descurando-se do
nosso .futuro, se aferre aos textos res'PO!lS'âveis por . uma política imigracionista atrasada e anti-econômica.
Ninguém é ma:s partidário do que
eu dos portuguêses e italianos como
braços para a colonização e como dementó.s fusíveis dentro da sociedade
brasileira .
Os portuguêses merecem, por todos
oi motivos, mais do que uma simples
facilitação de entraltia no Brasil.
<Muito bem) .

Os portugueses merecem mUito mais.
Merecem ·=·estatuto que lhes outorgue quasi a igualdade com os nacionais, at.."'ibuindo-lhes direitos e· dev'eres dos nossos próprios patrícios. Não
é neceSsário declarar porque. Todos
os brasileiros conhecem o motivo d!sso'
Os portuguêses interessam-nos dé todos as maneiras. predominando sõbre
conjunto de motivos poderosos · as
!"aZÕes cl o coração.
Ainda, há. uma semana, conversando com o Card.i.al :::>em Mota. na
sua viagem para Santos, ouvi: de Sua
Eminência que só na Dha da Madeira
aguardam pressurosos o embarque para o Brasil, como para uma nova Cal:ls.ã, 50.000 camponeses. Soube isso do
Bispo da diocese," do governador :ie
Funchal e do .Cônsul do Brasil. E os
trabalhadores dêsse a..-.quipélago
já.
eram desde Vasco da Gama, que os
levou para os índias, os mais famosos
aglicultores do mUI'.JClo.
Os italianos também merecem senão tanto peio ·menos a nossa franca
hospitalida{}.e. Sou de uma região em
que se pratica em larga escala uma
das mais edificantes experiências colonizadoras com essa grande raça. Es-

=

crevi no ·venerando órgão "Jornal :io
Comércio", tão superiormente dirigido
pelo Sr. Elmano c~rdim, um artigo a
respeito. Narro ai como os paulistas
chegaram a assustar-se com aquêle
jõrro de centenas de mil italianos desembarca.dos dentro de seu território.
Ai, pelo ano de 1902, em que menínote
me transferi para a C:>.pítai, Nápoles ·
não seria mais italiana. Aquilo impresio!'..ava até os europeus de verdade. Estávamos naturalmente fadado a perder a brasillamdade.
. Jornais e livros, eram talvez mais
lidos os italianos. Padres italianos,
tintureiros, verdureiros, sapateiros, én-.
gÍ-axates, tipógrafos, c<Jndutores
de·
veículos, italianos. Italianos, por tôda
a parte, na igreja, no teatro, na rua,
no bonde, nas escolas. A língua italiana por todos os lados. Na Assembléia Legislativa italian.os chegaram a
assentar-se. Enisódios ccmo o dos
"Protocolos" deixaram marcas fundas. Tentou-se levantar a cancudat~ra
de um jornalista italiano, o jornalista
Vitaliano Rottelllni para presidente do
Esta·do.
Pois bem. São passados apenas quarenta anos. Hoje, ide, Srs. Constituintes, a São Paulo, Capital e interior,· e
verei êste fenômeno surpreendente:· a
absorpção do italiano pelo brasileiro
foi completa. E se alguma coisa remanesceu dessa O:Derosa colônia em
São Paulo foi o nome italiano espalhado por todas as famílias, um maior
·branqueamento da nClSsa gente e um
pronunc:a,do sotaque peregrino na
n~ssa eJq>ressiva linguagem.
Vários Srs. Represer..ta1.•~es - Já o
o mesmo não se pode dizer do japonês.
O SR. AURELIANO LEITE -Não
estou falando em relsção ao japonês,
:mas ao italiano.
O. Sr. Plinio Ba.rreto - EsS3. absorção ~o se dá com o japon-ês.
O SR. AURELIANO LEITE - No
mais, ela é tão brasileira como o
melhor dos brasileiros. N~Uiém será
portanto. mais partidário da imigraçii.o italiana do que eu.
Mas, temos que cónsiderar do BrasU
os lusos e italian-os que desejem v.lr
para as nossas terras.
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Tenho para mim que o nosso País
necessita, .no IllÍilÍmo, de 10 milhões
de braços, dentro em .25 anos.
se Portugal nos pode abastecer. 1.alvez de 500 mil, no máximo, e a Itália,
no máximo de 1 1/2 milhão (pm.S ('S
15 milhões de que possa dispõr serão ·
disputados por outros países de imigração), aonde iremos bu...= o res;;J de
que precisamos senão abrindo as
nossas portas a outras nacicma!idades,
como a espanhola, a polonêsa, a alemã,
a austríaca, a húngara, a suiça, a russa branca, e a própria balcânica . a
própria Síria, a pópria japonesa?

o

Sr. Pli:nio Barreto -

Absoluta-

O Sr. Galeno Paranh.os -

Neri:huma

mente. A japonesa, não.
asiática.

O SR. AURELIANO LEIT~ - Não
sejamos· meros cultivadores de couves.
Plantemos também o carvalho. LegJslemos para · o f.Utu.o. Não leguemos
aos nossos pósteros males que a nós
. nos l~garam nossos avós. Mostremonos dignos da hora presente . e da.
dádiva que . herdamos. ·Não <>eJ'lmos,
simples transeuntes do momento. Façamos alguma coisa pelo Brasil.
Apareceu· um novo livro americano sôbre a nossa pátria. Puolicou-o
o escritor de Nova-York, Preston James. Co.mo todos os seus compar.rlot-5s
principalmente aquêles que rec~oeram ·
ctinheiro da Ditadu.ra; para elogiar os
seus homens, viu mal o nosso caro
e colossal Brasil.
Um dos jomai~ cariocas, comentando a obra, informa; que Preston James,
pretendendo decifrar por que o Brasil,
sen{lo tão &!Tallde, mostra-se tão pouco povoado, atribUi isso. depots de
examinar vários factores, entre os
quais, o clima, as diferenças raciais,.
as indústrias, as classes sociais, o sistema econômico, pr:iJ:lci.palinente a exploração intensiva. e rápida dos recursos naturais, atribui essa :;louca
densidade de nossa população ao fa.to
de colhffmo.s !ruto sem ;plantar as· ár. vores ....

Não é pilheria, Srs. Constituintes,
- ·como aquela m'llito conhecida do ca.. boclo, que respondeu a quem lhe ·per-

!;untara se não darl.a feàjão na sua.
terrínha:
- Se plantá, na:;;ce ...
Não é pilheria, Senihores, está D()
livro do escritor nova.lorqUino.
O mal essencial do Brasil é o !>eu:
dJesi>ovamento. Demos-lhe home=
e ê1e será não a Ohina da. Sul-Am;;rica, mas os Estados Unidos da A:::nérica do Sul.
O Sr. Glicério Alves - O Brasil em
quatrocentos anos, quanto estou informado. recebeu apenas cinco milhões:
de imigrantes.
O SR. AUREi:..IANO LEITE - V.
Ex " conte da Indepedência .IL~ _c_á.

V:

Ex."' não pode considerar imigiS.n·tes os portuguêses que vinham para o
Brasil, porque aqui era território por- ·
tuguês e todos também eram portugueses.

o

Sr.

Glicério Alves -

V.

Ex.".

nesse ponto. tem razão. Desejo a.-pe-·
nas, com ..Q.._ aparte. dar a minha colaboração a v:-c-Ex.-<>. -O SR. AURELIANO LEITE -

Co-

laboração preciosa, ~ue muitc;~ agradeço.
,
O Sr. Glicério Alves Enquanto·
recebemos 5 milhões de imigrantes,
durante cerca de 400 anos, os Estados
Unidos admitiram. · em meio . sêculo.
cerca de 20 milhões.
O SR. AURELIANO LEITE - Pelas informações que possuo, de 1822. ·
para cã. o Brasil recebeu quatro milhões e meio de habitantes, enquanto
<lU~ a Argentina, com uma população
de 12 milhões de ~bita.ntes, recebeu
cerca de 7 milhões.
Mas olhemos. por ora, o lado economico d& q_uestão e deixemos o preconceito rad.a.l para épocas mais adia.nta.das das de nosSa. vida . de nacionalidade que ~stá se plasmando e que
muito tempo aiJlda leva.rã. a. plasmar-se.
o Senador Hamilton Noguelra. edl!!cou um dia destes, o parlamento eom
um estudo de fôlego a respeito, embora tendente a demonstrar outra questão.·
E nlio se! como de!xa.r de lemb:-a.r e
reVlver. nesta casa, o manifesto que,
contra êsse fútil preconceito, aos 1934,
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h!.nçou ao País uma pleiade de ensaiso Sr. Dioclécio Duarte: - Defen. tas, tendo à frente Roquette Pinto,
deu com raro. brilhantismo <Apoiado) •
Mauricio de Medeiros, Gilberto Freyre,
O SR. AURELIANO LEITE:
Vitor Viana, AZevedo Amaral, Que1roz MUito grg.to ao nobre colega.. <Muito
Llma, Leônidas de Resende, Hermes bem, muito bem. Patmas. O orador ê
Lima, Inácio Amaral, Costa Rebêlo
v:vamente cumprtmentado) .
.Artur Ramos e Joaquim Pimenta..
O SR. PRESIDENTE- Está. finda
Vou reproduzir dêsse pronunciamena
hora da Sessão.
to . apenas este expressivo trêcho:
Vou levantá-la, designando ·para a
'"Seria reall:nente difícil imagt- de amanhá a seguinte
nar, uma etnica mais complexa,
que a nossa. Além C1e tê::mos a
ORDEM DO DIA
nossa formação baseada da IOisContinuação da discussão uruca do
sigenação de. três raças nitidamenrequ€rimento
n. 0 16, ·de 1946, solicite diferenciadas, a nossa estrututando
seja
o
Ministro da· Agricultura etnica vem · sendo ainda há
r:~. info=ado do grande anseio da
cerca de um século e sobretudo nossa população rural · de colaborar
nos últimos decênios complicada
pelo aflw;:o de correntes emi;ta- com o Poder Executivo na obr" de
revivifica.ção dos nossos sertões contórlas as mais variadas. Todos
tando
com a garantia da mecanizaêsses elementos estão se amalgação
da
lavoura e de outros benemando em um processo de caldeaficios.
mento que ávança regularmente
Diõcussão única. do reqU~eriinoento
e cujos resultados já se vão esbo- n. 0 48, de 1946, so!icitandç. informa:çando na promessa de um tipo
ções ao Poder Executivo sôbre a apliétnico brasileiro caracterizado.
cação do art. 19 do Decreto-lei que
Em tais condições, introdUZir no instituiu o Fundo Nacional de Prote>Brasil as tendências dos raclsmos ção à. Infância e bem assim sôbre os
<lX6t1cos seria monstruosa Inépcia, dis;>ositivos da Constituição de 19'34~
<1e que poderiam advir perigos im- referentes ao assunto. ·
piev1s1veis comprometendo a coeDiscussão única do requerimento
"láo nacional e ameaçando o futu- n.o 36, de· 1946, solicitando ao. ?oder
ro da nossa pátria. Convencidos Executivo· inforllláções sôbre declara·da grg.yjdade ·da situação que se
çf ·s de lucros para efc:· do pa_ga<1el1nea com as prinleiras mano- mento do im:pôsto sôbr€ a renda. felt:J.s
bras dos disSem'lnadores de prepor soci~dades anônimas nacio_na.is ..e
conceitos rac1a1S,. .resolveram os · estrange1ras, que ex)loram vá.nos se.signatários dêste manifesto {:on- viços no território nacional.
cmmar as fôrças intelectuais do
Discussão únic- d'J requerimento
Brasil para um movimento de re,.
n.o 22, de 1946, solicitando informa&stêncià à. a~ão corrosiva dessas ções ao Poder Executivo, por intercorren~ que tendem dissolver a
médio do Ministério da Justiça: e Neu!iidade da familla brasileira."
gócios Interiores, . sôbre pagamento de
gratificações
a juizes eleitorais. nos
Mas deixemos na verdade este aspectO para quando sôbre o assunto ti- E:stados e acs preparadores da:; eleições de 2 de dezeDlb!c ú1tiDlc.
ver que voltar a esta alta tribuna.
do requerimento :0..0 40,
o que .neste morr.ento me preocupou t!eDiscussão
1946, pedindo se consigne em ata
no problema foi o seu lado magno:
veto
de regozijo pela. chegads. do prio econômico. Não quis procjuz!r um
meiro
trem, condUZindo minérios, a
stmples discurso ·acadêmlco. se .não
Volta
Redonda.
··soube defendê-lo, não culpem o meu
esfôrço, · mas sim os meus lll1IlgUados
. Discussão única do requerimento
recUISos de métodos e inteligência.
n. 0 30, de 1946, solicitando ao Poder
<Não apoiados gerais.)
Executivo · informaÇões sôbre o an-
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-damento das rea.lizações empreen:dl-.
das em Alagoas pela Companhia Hid!oelétrica. do São Francisco, a.u•->r:tzada a organizar-se pelo Decr:!to.!ei ~o 8. 031, de 1941i. ·
Discussão única do reque:fimento
n.o 4.4, de 1946, solicitando sejam en·csminhadas ao Poder Executivo sugestões sõbre medidas a. serem tomadas para debelação da c::ise eoonô- ·
mica.
Discussão única do requerimento
n.0 60, de. t94.1i, t-::quel:e':lti.O que o
poder Executivo informe se foram
tomadas pela Comissão de Marinha·
Me:reante medidas proibitivas da m~
jorsção de fretes de gêneros alimenticios.
Discussão únir.a. do requerimento
n.O 62, de 1945, solicitandc informações ao l'oder E....:ecutivo sõl>re as Jnedidas tQmadas ou a serem toll:la'<ias
.com relação ao . probte:na dos nossos
transiJo-rtElS ma-rítimos.
Discussão única do requerimento
n.' 21, dé 1946, solicitan"..10 qu;; a J\1!:-;)sa
da Assembléia oficie. ao Prefeito do
Distrito :f'ederal, solicitando suas providências junto à admini.>tração da
C.om?atlhia . Ligb.t and Power, a flm
d~ que sejam tolll3.das ~ária.s medidas
que beneficiem o serviço de transporte de passageiros de bondes.
Discussão única do requerimento
n. 0 63, de 1946, requerendo seja sugerido; pela Mesa da Ass;;>mbléia s.o
Poder EXecutivo, o e.st~ido e constru-çãO de duas pontes . sôbre o rio São
Francisco; uma ligando Joazeiro. ·no
Estado da Bahia, a Petrolina, em
Pe:rnamouco; e outra, nP.ste último
Estado da Bahia, a Patrolina, em
Discussão única. do requ~rimentu
n.0 42, de 1946, pedindo a interferên·
do Poder Executivo tendentes a mobiliza.r todos os . recursos e :n.eios de
transporte dispo:o:fveis nos Esta.d'Js do
.Rio Grande do Sul, Santa catarina
-e Paraná, para dar vasão ao escoamento ·da safn.. do milho; e concessãO de priorida-de pa.ra 'o transporte
de cereais das zonas produtoras aos

centros consumidores.
Discussáo única do requerimz.nto
n. 0 46, de 1~. solicitando medi-das
ela. da. Assembléia Constituinte jun-

to ao Poder Executivo para que seja .
considerado válido para os próximos
pleitos ests.cluais e mUÍlicipais . o alistamento voluntário sob o qual se rea.llza.ram as eleições de 2 de Dezembro .
. DiscUI3Sã.o única do requerimento
n.. o 69, de 1946, solicitando ao Poder
Executivo a revogação do decreto que
prorroga, por mais um. an-o, o mandato das atuais diretorias -das entidades sin-dicais.
Discussão . única do requerimento
n. o 73, de 1~, solicitando ao Poder
Executivo i.:nformações, por· in~e~
dio do Instituto Nacional do .Ãlcool
e lio Açúca:r, qual o "stock" de açúcar
existente nas usinaS .produtoras e no
comércio encarregado Çiã ·distribuição.
Deixaa:am de compareca- 49 Senhores RepréSelltantes:
Partido Soeia.Z Democrático·
Amazonas:
cosme Ferreira.
P>trà_:_

carlos Nogueira.
'Maran1o.ão:
pereira Júnior.
Ceará:
Frota -Gentil.
AJJ:nei-da :Monte.
RaUl Barbosa.
Rio Gra.llde do Norte:
Georgino Avelino.
Paraiba:
samue1 Duarte.
Pernambuco:
· Jarbas Maranhão.
Oscar Carneiro.
àgoas:
'
Afoll5o de carvalho.
:Baia:
Alofslo cie Castro.
Régis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Altamdro ReqlliãO.
Euná.pio de Queir~.
Luis Barreto.

· · Eslli:ito Santo:
.
Henrique de Novais.
Minas Gerais:
Rodxigues Seabra.
José .Allm!lm. ·
Rcxirlgues Pereira.
Olinto Fonseca.
Lair · Tostes.

. São Paulo:
Horácio Lafer.
João .&bdala.
Honório Monteiro ..
·. Goiás:

·João d'Abreu.
Mato Grosso:
Argemiro Fialho.
Paramá:
Roberto Glasser.
João . Aguiar. .
· Aramls Ataide.
Santa 'Ca-tarina:

Alta;miro Guimarães.
Roberto Grossembacher.
Rans Jordan.
Rio Grande do Sul:
Batista Luzardo.
·

União Derr.ocrática Nacional

Piaui:

Adelma:r Roclia.

Cea.rá:
. Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.

Alencar Araripe.
Sergipe:
Leaidro Maciel.
Baia:
Clemente Mariani..

1

Partido Trabalhista BrasileirQ

Distrito Federal:
Benicio Fontenele.
Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.
São Paulo:
Hugo Borghi.

Pedroso Júnior.
Eusébio Rocha;
Pitrtido Republicano

. Pernambuco:·
Sousa Leão.
Minas Gerais:
. Felipe Balbi.

São Paulo:
Altino Arantes.
Levanta-se a sessão às 18 horas
e 20 minutos.
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d·~
._ 1946
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente, e · Berta Condé, 2. o.Vice-Presidente.
·
. As 14 horas,.

comparec~m

e..-n
_..... 10 de Abr"'l
1

os . Se-

nhores:
. Partido Social Democrático

Acre:
Hugo ·Carneiro.
Pará:
· 'Nélson Parij~~
João ·Botelho.
·Maranhão:
Clodomir Cardoso.
C;tepori Franco.
·odilon So::.res.
Af-ór..so Matos.
Piauí:
Areia Leão.
Sige:fredo · Pacheco.
Ceará:
Osvaldo Studart.
Rio Grande do Norte:
Val:fredo Gurgel.
Paraíba: ·
Jándui Carneiro.
José J ofill. '
Pe:mambuco:
Agamemnon Magalhães.
Geremo Pontes.··
Costa Pôrto. ·
Ulisses Lins.
Alagoas:
Teixeira de Vasconcelos.
Silvestre Péricles.
Medeiros Neto. ·

Lauro Montenegro.
José Melo.
Bahia~

Fróes da_ Mata.
Espirik. Santo:
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
·
Distrito Federal:
José Romero.
-:Rlõ "dé-Janeiro:
Carlos Pinto.
Bastos. Ta vares.
Minas Gerais:
· Levindo Coelho.
·Melo Viana.
Bias F.ortes.
Duque de Mesquita;
Gust:lvo Capanema.
Alfredo Sá.·
São Paulo:
lÚ:ttônio Felicis.no.
Costa· Neto.
Ataliba Nogueira.
Goiás: ·.
Caiado God61.
GalP.no Paranhos.
Paraná:
Lauro Lopes.
Santa Catarina:
Nereu Ramos;
Ivo D'AqÚino.
Orlando Brasil.
Hans ·Jordan.

-. 255 ·· P.i.o Grande do Sul:
'·Ernesto Dorneles.
Teodomiro Fonseca ..
Damaso Rocha.
Daniel Faraco.
~!anu.el Duarte ..
Sousa Costa·.
Bittencour;:; Azambu.Ja,,
Glicério Alves.
Nicolau Vergueiro.
Pedro Vergara.
U11:ião. De11wcrática NaeüJnal

P..mazonás:
Severiano Nunes.
r Piaui:
Esmaragdo de Freitas.
Matias Olimpio.
José. Cândido.
coelho Rodrigues.
Ceal·á:
Plinio Pompeu.
'Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
José de Borba.
Rio Grande do Norte:·
José· Augusto.
P...luisio Alves.
.Paraíba:
Adalberto Ribeiro.
Vergrüro:.uã. Vanderlei
Argemiro de Figueiredo;
·João Agripino.
Plinlo Lemos.
Ern:ini Sátiro.
S~rgipe:

·Rio de Janeiro:
Prado Kelly.
Minas Gerais:
Lopes Cançado.
Licurgo Leite.
São Paulo:.
· !1-!ário Masagão.
Plínio· Barreto.
Am:elJ.ano Leite.
Goiás:
Domingos Velasco.
Paraná:
Erasto Gaertner.
Rio Grande do Sul:
Osório Tuiuti.
Partido Trabalhista Brasileiro

.

Amazonas:
Leopoldo Neves.
Distrito Federal:
Rui Almeida.
Benjamin Farah.
Wili-;as Gerais:
Esequiel' Mendes.
São Paulo:
Guaraci Silveira.
Berta Condé.
Rro Grande do Sul:
Artur · Escher.
.

Partido Comunista do Bras·z1

Bahis.:

.He..'"Íbaldo Vieira.

Carlos Marighela.

Bahia:
Dantas Júnior.
João Mendes.

Distrito Federal:
Maurício Grabois.

. Espírito santo:
Luis · áudio ..

Rio de Janeiro .
Claudino Silva.
Alcides Sabença.

· D'.strito Federal:
Hermes Lima.
Jurandir Pires.

São Paulo:
José Crispim.
. Jorge Amado.
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Partido Republicano

Maranhãõ.:
Lino Machado.
Pernambuco:
Sousa Leão.
JVlinas · Gerais:
Daniel Carvalho.·
Artur· Berna.rdes.
Partido Democrata Cristão ·

Pernambuco:
Arruda Câmara.
Partido Popular Sindicalista

Ceará:
Stênio Gomes.
Partido Republicano Progressista

Rio Grande do Norte:
Café Filho.
São Paulo:
Campos Vergar.
Partido Libertador

Rio Grande do Sul:
. Raul Pila.
O SR. PR.F-STDEN'I'E - Achando-se
uresentes 108 Senhores Representantes.
declaro aberta a sessão.
Passa-se· à leitura da ata da- sessão
anterior.
O SR. LAURO LOPES (2.0 Secretário) - procede à leitura da ata.
O SENHOR PRESIDENTE - Em
discussão a ata. ·
O SR .. DQMJNGOS VELASCO .
(Sôbre a .ata) - Sr. Presi-dente, ao

fim do discurso do Sr. Dario .Car. doso, dei um: aparte que não foi registra.do pela taquigrafia, porque. Sua
. Elccelênci~, en=ando a oração, desceu ràpl.damente da t r l b u n a o Foi
quando declarou estarem como su.-.ollares, de imedi~ta confiança da In-

terventoria ·de Goiás, dois ilustres
representantes da UDN.
A informação não é exata. OS :io:S
auxilie'!."es a que S. Ex." aluàe, o doutor
Simão Carneiro de Mendonça, e o
secretário da Interventoria, Sr. Fraonc!sco Baidui!l.o Santa Cruz, não pertencem à UDN. Acredito, mesmo, que
ali estejam alguns membros do Partido
Social Deniocrático. O Sr .. carneiro
de Mendonça, secretário da Educação,
médico de largo conceito no Estado de ·
Goiás, declarou-me, várias vêzes, que
não .entraria para a UDN, como também não se fil.iària ao_ Partido S.ocial
Democrático. se tivesse de-entrar para.
algu.ni Partido, seria a Esquerda Democrática, quando ela se constitu!sse
em parti-do polftico; · portanto, ambos
os Secretários n:ã;o pertencem à União
Democrática.
o SR. GALENO PARANHOS -Ambo~a.ram francamente a candidatura Eduard·o-Gomes.·e .. fazem parte
hoj.e
Secretarta.do do · Iiiterventor: -·0 SR. DOMINGOS VELASCO Fico satisfeito com a informação de
V. Ele." dizendo que não são .filiados
à União Democrática Nacional:
Era a retificação que tinha a fazer.

do

CMuito bem.)
O SR. GALENO PARANE:OS - ·
(Sôbre a oata> - o·sr. Presidente,

quando ontem falava o nobre colega
Glicério Alves, tive oportunidade de
dar alguns a,pal"tes, entre os quais um
saiu trunca-do:
·
·
"0 SR. GALENO PAR.ANE:OS

-Mas Jmixou os preços, desmora-

lizou a Carteira: aceitava fêmeas
a quatro mil cruzeiros e maçhos
reprodutores a três mil, quando
êstes últimos eram pagos .a cinco
mil cruzeiros. Está assim desvalor'..zando a · sus própria garantiS.."
·
O aparte que dei é o seguinte:
"Eu me refiro ao pl.àn:o. de emer-.
gência proposto por n6.s e aceito
pelo Sr. Ministro da F-aze!lda, e·
que- o Banco do Brasil não quer
aceitar. Quanto à CarteL~ de
Crédito Agrícola,- ela- mesma, que
aceitava avaliações para :o finan-
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ciamento à razão de quatro mil portes e cargas, convidando a Assemcruzeiros para fêmeas e trinta mil - bléia para assistir à In~talaçãé do
c.'"llZeiros para reprodutores de Congresso de Sindicatos vinculados
raça, incllill.biu-se de desvaloriZar ao I. A. P .. E. T. c .. ;_ Inteirada.
a sua própria garantia, estabeleOficio.
cendo os preços de mil duzentos e
cinco mil cruzeiros para fêmeas e
Da Loja Capitu1ar "Estrêla Calcl"enreProdutores, s em distinção de se", de Poços de Caldas, Estado de Mira~."
nas, enviando sugestão à futura Carta
Magna.
....,. A Comissão da ConstituiE' a retificação que peço. (ll!uito
bem.)

ção.

O SR. AURELIANO LEITE- (Sô~
bre a ata) ....:... Sr. Presidente, é costume

Telegrama.
Da Convenção Popular do Distrito
Federal, pedindo prorrogação de prazo
para· enviar sugestões à futura Constituição. - A Comissão da Constitui-

da taquigrafia declarar, abaiXo d-e cada
discurso, se o .mesmo foi ou não re-visto pelo orllidor. Na mi:nha oração
de. ontem, embora .não a houvesse
·.
revisto, foi omitida essa nota. Por ção.
Urgente
Senador
Melo
Viana mais c.:>ri:fiança que ·mereçam os tra- ·
D.D.
Presidente
Constituinte
- Pa'!Jalhos ·da .noosa Taquigrafia, que se
lácio-Tiradentes
-RioDF.
tem revelado de -gra:nde competência e
·solicitude, é bem possível que, dentro
De São Paulo.
·de que aqui proferi, hajam _aparecido
A Socieda(ie dos Amigos da Cidade
senões e cochilos. Queio que êles fido Interior solicita do egrégio presi_quem por conta da. TaqUigrafia, que,
dente da Assembléia Constituinte a ·
.aliás, ·sa:bemos, tem costas largas, e ·fineza de transmitir ao Deputado No-.
da revisão do próprio Diário da As- veli Júnior os agradecimentos dos mosembléia.
·
radores do interior de São Paulo pela.
sua corajosa e eficiente defesa dos in. Ei-a . o que tinha a dizer. (Muito
·bem.> ·
tel"êsses dos municípios brasileiros, .
nessa áugusta Assembléia . .....:. ·cordiais
O SR. PRESIDENTE- Não haven- saudações- Rocha Correia, Presiden. do mais quem peça a palavra sôbre· a te. Rua "rU:-i.açlJ., 683.
ata, encerro a sua discussão e a submeto a votos. (Pausa).
Ex:mo. sr: Presidente da Assem- I
bléia Nacional Constituinte; - Venho t
Está aprovada ..
Solicitar
·a V. · Ex." sejam publicados I
Passa-se à leitura do Expediente.·
no Diário dos nossos tra-balhos os dis- . O SR. LAURO MONTH'.....NEGRO (3 .0
cursós pronunciados, em Pôrto Ale- ·
gre, no dia 10 de março último, pelo
Secretário, servindo como 1.0 ) - ProMajor Cacil<i:o Krebs e pelo Dr. Recede à leitura do seguinte
nato ·Oosta; por ocasião de empossa.rse
o conselho administrativo do InsEXPEDIENTE
. tituto do Arroz.
·
Carta.
NÓ sen discurso, o Major Cacildo -~
Do Advogado Newton F. de Mà.rinz Krebs re!ata as iml)ortantes iniciativas que estão sendo tomadas com esFreire, enviando, como ·sugestão à fuplêndidÓS
resulta.dos práticos, no Rio .
tura Carta Magna, folheto contendo a
Grande
do
St:l, por empresas privada$,
tese apresentada
1.° Congresso Esno
afá
de
ha-TIIlOD.dzal" o capital e o - ·
-oírita Mineiro, sôbre o Ensino ReligioMostra
o Major Krebs, pre- - ·
tra.ballio.
So nas Escolas. --.: A Comissiío da
sidente
do
OO:::lSelho
Aodministrativo
~- . Constituição.
do Instituto do Arroz, naquele Esta-\ ' [Vvt
Co~vi te.
do - como a Varig, eiDJPTêsa de trs"]s- '
- f
pcrt;es aéreoo;r1ogrãn~. pôs em
· -·.
Do Instituto de Aposentadoria e
Pensõ~ dos Empregados em Tran\'iprática, n.oo seus serviços e en.tre os

I
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seus funcionários, um sistema de s~ · . tremarlas. aspira~es do tra>balhador,
cializaçáQ dos lUJCros, que está produ- , - a sua particiipaçã.o nos 1ucros, zindo eno;:me interêsse, pe1os resulta- .· sem a necessidade de. imp!a:ntar-se,
.
en·tre nós, qualquer- re~e autorltárió,
dos já produzidos. . .
·cada· departamento administrativo
arra.za,dor das·ckl.sses sociais e subver. da emprêsa é dirigido por uma 'COJllissivo das nossas mais caras tradl.çõe&.
são de 2, 3 __ou"4 funcion!Í.rios, eleitos
· s3.la às Sessões; 9 de abril de 1946.
·eo a.ssemble;a .,eral, po~ v-:to :;ecreto.
_ Pedro Vergara . ..
50 % ·das açoes fo:ra:g1 disti:bmdos. por
,
todos· os servidores do .estabelecimento.
· . Dêsse modo, di,z o . Major Krcils, o
2!1l'OSSADO o· J)I'OVO ·CONSELHO .ADMINIS.funciol'tá.'rio; tendo pa;rtl". no lucro que
TMTrvO DO . ms=o DO ARROZ
proporciooa seu tra;balho, participa,
"Formar do Ejp_ Grande a mais bela;
também, da. sorte da emprês:t.
a -1'/Íais linda ·e-mai8-/eli.z de tôdas .
. Outro empreend:llnento semelhante, .
a.s regiões da -terra" - diz o major
. · a ·que se r-efere, igualmente, o presiCacildo Krebs, saudando os Tizicul- .
dente do Conselho Administrativo do
tores -· Um d~curso. do dr. Renato
Ins~tuto do -Arl;oz,· cliZ respeUo ·à otCosta.
ganizaÇ;ão de granjas coletivas que êle
próprio converteu em . realidade, na
ReaJizou-se, .há dias, como noticiáesfera de. ação ·do Instituto e com a:s
mos, perante grande e seleta assistênsuas. proprieda,.des.
·
cilb. na sala de reuniões da Associação
.. Trata-se,. agora, de um. sistema de
Comercfãl' ~ eerimõnia de ·posse ·do
aproveitamen,to ou utilização .. de ternovo
Conselho Admipi.strativo do :rns--ras, na agrict~tura, por meio de co'tituto
Rio-Grandense. de A:rro~.
leti•Adad:es· de . tra-balhadores, que se
.assooi.am, emprelia.,m o seu trabalho, . Por .essa ocasião,: o major· Cacildo
fazem-se, êles mesmos, patrões de si Krebs, ·presidente, pronunciou um disI;~rópri<:!S, - e por oc:aiião das safras,
curso saudando os conselheiros que vi~-· recolhidos. a parte ·de s-ementes.· cenham de terminar seu mandato e tamm~. e os gén:eros necessários ao con~
bém os eleitos. ..
.
·sumo de suas famDias, - ven-dezn o
-sua oração que publicamos a seguir
· excedente, no :mercado, e repartem· as
ca'!.isou e:i:n todos ·a mais profunda im-..
despesas e os lucros. · .
·pressão pela man:eira· r.omo abOl'dou
os problemas ··rizi.colas . rio-grandenses
· Os homens qu~ asslm. · se entregam
e
outros assuntos de 'atualida.de.
à moura em comum, para dividir entre si os ·proveitos, -eram, antes, assao Discurso ·do major Cacilào Krebs
~..;.a.dos, .e hoje são proprietários dos
· instrumentes de pró.:lução.
.·
Disse o major Qacildo Krebs:
. O d;scursci :do Dr. Renato costa,
q_u7 .é um.· dos ecanomistas mais pres- ,
Meus ~enhores.
tJg'losos do Rio Grande do SUl e banqueiro de la!'l!à experiência, ao mesmo ·
A presença do sr. representante do
~o ~"::le hom-em d-e letras . e' po. · benemérito Govênio do Estado, do
litlco militante no P. s. D., foi pro-. ilustre secretário do IJ:iterior, do
.nnmctado na m~:Sma- ocasião e de im- . Presidente da. Associação Comercial de
. provi:so. -'ú, com · a a'lit01-izaçã.o cJJe ·· Põrto Afegre; figliras d~tacadas do
.~_eu. nome, o Dr. R-enato Costa· pr~comércio, da ·~dústria e da lavoura,: .
· ugla. as.iniciati'Vas do Major KrebS e
uma grande fôrça da opinião rizicola
da. Varig..
·
representada por dois Ponselhos Ad. A transcrição daS duas ordções, 5e., ·IIlinistrativos é, nesta Casa, · motivo
. nhOl' Presidente, me parece de ~e
de orgulho para todos que ·aqui traba- ·
opórtun~dade, neste momento, porque . lham e,. força é reconhecer, que êste ·
·os dois ilustres homens de n-egócio, riodia se inscreverá· entre os mais as. grandenses, evidenciaram como é pos-· . s1nalados da vida. deste Instituto.
·sivel e fáJcil resolver, dentro da. ordem
Não vou, senhores: traçar o histõri~
social ·e jur:!dica. vigentes as ~is ex- co das lutas, sucessos, contra-tempos
$
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i? lill'.lcwdaàes ·vevcidBs. Tudo ts"to, embora interessante, inlPimha desenvolunia série de capítttros, cujo desdobrai:nento importaria num atentado à ··
paciência· de homens ocupados, aléln

ver

internacionais · sôbre
contratos · de ar:toz cOIXJ. o Govêrno
Brasileiro.
··
Todos sapeil:l como o Wnistro SouZa..
Costa, nas ·preocupaçõel:l de defender

-âe .àest5.21Ta!" da verd.aàeir.a razão desta

o Tesouro, el'S austero e dificultava.

cutir acõrdas

solenidade: um Conselho expe:rinl.enta- .os empréstimóii. Il:lodo de -proced.er que
âo que tennina o . sett Planeiato; Uln cili!tou ao Ministro desafetos_ e- uma
Óo:riselho que l:le 'einPossa, trazendo legião de adn:ru:aüores. ll:u })osso ólzer
credenciais que just,llficam as esp.erançl(s que nos :priineiros embates qtte com
de que são portadores. Uns e outros, êle t1ve fui ruàeme.llte tratado. ,Mas,
homens eleitos pelos :iizicultores; in- · home!Xl de int'ell.gência pe:netra:d:te e
cont'êstllvelnl.ente indiVidttalid.ades de de nobres sentl.m.entos, qua:ndo comprestigio ·na classe, e ent:te os conse- preendeu a serieelade 9e nossás inten- .
lheiros, pilJhando ent:te a dil'etoria e ções, tomou-se cordial e dall. por diantodos, pr;ili!: sua inttiligêDcia e· cllltura, . te se einpen..'Iou vivaznente ao nosso
. -o ilustre representante do Banco do lado :r::ta solução de nossos assuntos.
~io Grapde do Sú1. ·
Nos contrato11 com os inglêses êle foi
o que cmnpre, em Prilneiro · lúgar; é : mn pl"oteto.r e,. por gue .não dizê-lo,
Iécol:lhe<:er o que \raPlos _receber· ~ 11adri.nho. E:ra com. orgulho q_ue
· do esclarecido . e incansã,ve1 · Conselho . acomp$llll.ava. :os planos e as .t-ealizaque se retira, para caJ:aetertzal'lllas ·as çélls do Iru:.tituto a·Pontt> d~ no Mini&SJossas .respon.sa!:>il!àaàes.
· ·
da Ji'azenda. declarar. alta e desConselbo que não qUiS meter mêdo téi-io
so:mbratla:mente
que encaminhava ao
~o auditório, triiz-endc. para aqui o .
benemérito .PreSidente da Re!lúblicà,
CalhamaÇo de ~ ballm~o..
.
tavozà.ve2ment~: os nossos pes:Udos de
em.présti.Jn:os, po:rque sabia como: era
· empregado o _capital _e o J:nStituto do
Situação do l.R.G.A.'
. .Arroz 'jamais faltara coil:l os.se'Us com• A&sim; vou traçar, em- linhas gerais
promissos. ·
a· situaçOO Cio I:nstitut<l, o:t~.de I;ne coll:lE:znqora essa situação seja motiva
· ~o à <lisPosição · de todos, principal-. · .de orgulno pa!'a nós, não é por vai~
mente do CollSe1ho, }.)s.la · quaisquer da.de ~ue ·mei:l.ciono ~sselil fatos. E' q_ü~
~utros e.scJaxec.in2e.l2tos; Pe aCôr~o .com
.os Srs. Co.bselheiros do \relho Conselho,
te1:>.do ccnconid'O C()m eiicl.ên.cia paTa,
·os dados dG último bt>;lanço, encerradó tão' elevada PO§i,.ão mo.ral e mate.risl, . -em Sl de março pró:mno passado, o
- "'
j)atrjmônio e reservas do Instituto, deve'!I)OS :teilo::tii, c:ltteto:ria e no"\7o Con~
que u.as:sam .pro:-a a nossa resi>ons&bili-. _ llelho, nas pesadas ·responsabilidades
como legitimas d-epositfu-ios dêsse ·
aadet, sama.ZZJ., em ttlgtJ.riSm.os redondos, enorine patrimô:t:Uo material e, sobre-~·
·a. c$ 3'!:.0CIO .ouo,oo, e estão eml:lrege..- tudo, mo.t-sl.
· ilos em JJens divéi'scs, mclusi?e máqUllias e u.tensilios, e 3.II\.Jlll.l:<> à. __ la"Vow:a.,
Rumo: Não ·-pa.'l'ar, sempre progrer!.i'l' ·
Cr$ l4.ooo.ooo,oo;· ePl arroz, sàéárta e
-:fuateriitl CU.versos, crs lo.ooo.floo,oo;
·Sei, Sra. Mexal:lros do co:nselho. Ad~
em empréstimos de exxi.ergên<:ia, feitos ID.inistrativo, gue na contingência; d~
A ri.ziCu!tores: Cr$ l.Ooo:.ooo.oo.
Vida huÍn:ilna nada é pfl"feito nem.
1\~,!Zior, senl:u>res, mUita maior, é o
hzlutável. Porma..ior que tenlla sido· o
patl'imônio. moral: o· crêdito de que nosso :;J.côrà.o no· sentido de acertar, hâ.
~&oza.mOl> no · coll:l.ércio · e nos meíos
de. haver· aqui dentro ~a coisa. .
bancários daqUi, e da CaPita~ Fed~;
CJll~ corrigir. Sol:Oo.S eoil:lpabheiros pa_~ .·
·A cami.ança, e ~oDSideração q,1le lll.erece ra h()nestament~ enar. .O <l,ue nál:l'
do Conselho .F'eàeral ljo Co1ZlércioC'Exteri()T, da Corcissão dos .Môrdos ·de

poderaos é pa.ra.r porque, .l'la_ .situação ·

atnal do :mundo, a ÜlStl.tui~o qué pa~
Wa:sbirigton, cro GOvêrno .arasileíto, ra, morre. No PlUndo moderno as ixlS~
l,n%\ês ~ AlnencaD.o; c:om .qu~ o 'lns"Q,- . tituições, 'coletiVidades e até mesmo
tuto do Arl'oz t~ ~ido cb.runaodo n dis-: · eil:lpr~sa5 part1c'Ulares, que não se agi~

tárem.no . sentido d_a corrente· soCial,
serão ésmagada.s..
· Neste sentido teremos que progredir.
o progresso. é condição de vida. ·o pro- gresso não é uma estação de parada
em fun. de linha. O progresso .llão
tem fim .. E' por iSso um. trem no seu
. avançamento à revolução pacifica das
.conquistas sociais. O progresso, a Própria. palavra está dizendo, ·o progresso
é progressivo, o· progresso não tem fim.
E por isso o trem· revolucionário. não
pOde parar. Mas não bâ progresso
sem a ordem. por base e, para que lylja· ordem em nossos trabalhos, é necessário que. exisj;a .o dêsinteresse pessoal.
Nas assem.b~ias, nos conselhos,. nas
firmas .comerCiais· e até rios lares há
désordem· quando um·
ina.ls. dé seus
. niém!lros quiserem prevalecer os seus
interesses particulares. Porque sem.
·desinteresse· não pode haver harmonia.
e sem harmonia não poderá haver a
·coesão ..necessária para enfrenrer os
émbates nas soluções dos gmves·problema.s. E a harmonia. que aqUi reinou
·entre o Conselho e a atual Diretoria,
é porque, nas nossas dec~ões, se:mp~e
!amos iuiados J)or um ideal superior,
governados por. um supremo deslnte.resse pessoaL
.
·
os nobres Membros do conselho que
hoje· se ·despedem· tudo der~ em. de.-.
fesa dos rizicUltores e para si :óada
pediram: Nunca o iilteresse Particular
:inflam.ou stia.s discusSões que pairavam
sempre no -plano elevado. onde impe· iam os interesses coletiv:o;;,

mica· gera à desordem social,-a..•cr.!Se

SOCial pertuba. a vida econôm.tca..

. NingUem ignora que. o moznento em
que vivemos é de intensa. gravidade e
que a ca.usa pi:incipal da crise é a falta de produção e baixo podei a.quisi~
tivo da grande maioria dos bras1leiros•
o que quer dizer, faltam. as mercadonas essenciais à vida e os meios de
adqu!.Íi•las~
o aumento do ordenado, mais en- ·
carece a .vida, pÕrque aumentando o
. número de compradores para o pouco
que existe, sobem os preços. Quer. <il- ·
zer uma alta geraoutia alta; · ·
··.,os recursos para a produção estãÔ
• · ·
··
carlssiinos e desordenados. Abal.a;dos
. e agitados os . meios _operãrios, êstes,
mesmo depois do paliativo. de um a.umente,- não voltam a tràbalhar càmo
trabalhavam· e não produzem. quanto·
produziam. De sorte que o a:uznento de
prodn.c.i!_q..:E!io acompang.a •0 aumento
dos ordenados.ll!·continuamos,--ca.ds..vêz maiS, ·na eminência de dias sombri~s.Govêrri~ está . vivamen~·. empe_ .... Ado. na -solu,..;;,.. do inqUietante. pro-.
"......_..
......,
blema, -Mas é preciso que cada bra.i;l.leiro. digno desse nome, cada. classe, ·
cada. · part:l.do, -no setor .que lhe com.:.
pete, colabore com sinceridade na:
· obra salvadora .. E' necessário. que. as
·firmas, ém.p~sas. patrões que na s1tua-ção criada pela. . guerra aumenta·
ram as·.suas riquezas, desçam u:ns de:..
grã.uS na escada da fortuna, ·perm.J,tbi·
do que. por ela sub~ um pouco os
..
.,
traba.lh8.dores, para,. ao menos, che·
OS PROBLEMAS DO NOVO CONSE•
garem ao alcance· de um ·aperto de
. . í.RQ · ADMINISTRATIVO
'X' mão .

ou

. :S~··~ Membros

r ·

do. Co~ Ad~
Soc:i;:tlização ãos lucro:~
mm,strativo, o meio onde vamos. tra- : · . Exemplo eêuficante acaba de dar a
balhar é um ambiente arejado, tudo · V?.rtz
·
·
estã à vossa disPosição nos arqt:ivos ·
•
.
. · .
.
·do ~tuto e. também desde · o mais · · Empresa e:m plena prosperidade, dl- ·
modesto fúncionário aos Membro$ da rig!da -por um .arltnlnlstrador de gênio,
Diretoria.
·
'
tomou a iniciativa.. de distribuir com
seus funcionários 50% das ações. Cada. ·.
Na.· hora presente ai questões de- departamento. da. a.dliünistl-açã.o :é dl. Ordem social e econômicas preocupam dirigido por uma ·comissão ,de 2, 3 ou
-l!àiamente povos. e govêmos do .mun4 funcioná.rios eleitos· em assembléia
do inteiro. Problemas. econômicoS e ·geral em voto secreto.
· .próblemas. sociais,· circulo· vicioso-em
·que uns. e outros são _ao mesmo. tempo
:Dêste modo,
fnncionário tenQo
causa e conseqüência: .a criSe econô- parte · ·no lucro qué proporCiona seu

o
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traba.iho, participa . também da sorte
da e."OOpresa e, eu garanto na Vartg não
haverií. greves. O inteligente exemplo
não poderá ser seguido integralmente
por todos, mas cada um deve fazer o
que puder, porque com a desordem
todos perdem. e perdemos os que têm ·
mais a perder.
. ·. A solução, .a meu ver, esl;á na cola'. boracâo ·expontãnea de todos, sobretu..,
do "tiabalhando·o mais que puder,' o.
rico elevando dentro das possibilida•
des o ''standard" de vida de seus trabalhadores.
.
Não devemos exigir ·ou esperar que
o · Govêmo faça tudo, porque, nesse
caso , para fazer .frente a enormes encargos, novos :impostos se criariam ele·vando. os já. existentes de forma, tal,
. que as nossas propriedades seríam ab. sorvidas pelo Govên:1o e afinal, sem
golpe comunista, entrariamos em um
regime em. que. o Estado seria o . pa. tão e todos nús, ricos e·. pobres, trabalhadores.
·
Não é fantasia nem pessimismo. ·
Pode até ser otimismo, porque pior ·
será o retardamento das :soluções, re,;
presando a.S difilcudades~ dando lugar
a úm estouro revolucionãrio com gran. de perturbação·. da ordem.
·

• Às FUTURAS BARRAGENS

As. mãquinas ·têm · sempre despesas .
. de conservação e uma vida limitada
que ·obriga a substituição por outras
dentro de alguns -anos.
·

As barragens facilitam o crédito para
o agricultor porque, garantindo a lavoura · dos flagelos das enchentes, e.
das sêcas; seu· êxito inspira mais confiança ao financiador. Abre novos horizontes à rizicultura, facultando-lhe
terras que sem barragens .não poderiam
ser culltivadas com arroz, e daí au. mento da área cultivada,· o que no ·
· Brasil é W:na imposição patriótica;
Pois estatistica que me caíu nas mãos
revela que o Brasil cultiva 13.184.000
hectares; enquanto a Argentina com
área e população três vêzes menor
cultiva quase, o dôbro,. 24.000.000, e o.s
Estados Unidos com área igual à nossa e uma popUlação três vezes maior ·
do que a nossa cultiVam uma área.
treze vêzes maior que . o Brasil, pais
_essencialmente ,agrlcola. o aumento
· da área cultivada deve ser problema
do Govêrno, porque atraindo para os
campos grande ruímero de trabalha- .
dores, diminui nas cidades o pêso mor-"
to dos marginais, gente mal. nutrida ·
e descontente .que, no campo, ·trabalhando bem .nutrida e contente, tom9.:..
se element?
de ordem e moderador.
.
"

. AS barragens concorrem para a baixa nos arrendamentos que têm sido um .
grande fator no encarecimento da proO Instituto Rio-Grandense do Arrôz,
dução. Tanto quanto a preparação m1.- ·
assim compreendendo,'. concertou com
Iita.r, para. a defesa de nossa soberania,
o Govêmo seu plano de barragem pa·-.q.eve
ser _preocupação do Govêrno !1.
ra a. irrigação que, com o das Obras. construção
das barra.gens, única meàl..:
Públicas para. eietrificação, constitui
da. capaz de garantir a nossa indepen..;
· . no Estado do Rio Grande do · Sul a · dência econômica. Falo assim· porque
maior contribuição para. resolver o · no Brasil não há uma região onde · as
.. problema. social e econômico. Porque
estiagens não sejam a ·causa. de cnses
e pobrezas, redundando no abandono
barragem. quer .dizer: eletricidade mais
dos
campos :por-camponeses reduzidos à.
irrigação, .ou indústria e lavoura, em
mi$a.
·
·
outros têrmos, .aumento e barateamen.·to. da produção. BaiXa . o custo da
· Em 1911 ;J,otãvel jurisconsulto e paprodução porque comparando o preço triota. espanhol, impressionado com as
. da irrigação mecânica com a Wt irriga. ção por gravidade, conclui-se 9.ue esta estia~ns em certa região da Espanha,
eiortou o Govêmo nos segumtes têré de 60% mais barata que aquelá.
mos: ·Homens de Govêrno, dizia êle; ·
..,As· barragens com a de;;a,propriação ,se quiserdes deixar -um rastro de vossa
das ·terras ficarão amorti?.adas em 20 passagem pelo poder, irrigai os campcg;
anos e dai por diante quaSe sem desOs. árabes. passa.ràm pela Espanha,
.pesa de conservação cada .ano · con- . daqui de.Saparaceram; desapareceu sua.
· raça, seus·. códigos! · sua .religião; seus
solidando-se ~is.
~

~·.·.-

..

-

"'telnplos, seus palácios, suas sepulturas, ·patriotismo do .General Dutra e não.
no -entanto sua memória está bem viva acredito que '·:reconhec.endo o esforçoentre nós, porque- aqui ficaram seus que estamos àispendendo ;~um plano
que deve ser a preOcupação máxima.
canais e obras: de irrigação.· ·
Assim, · meuS senhores, nos •séculos de seu Govêrno - a paz social - dei.:.
das luzes, além do século das luzes na xará de nos ampai;ar .coni os recursós
·
.
·
.era. da energia atômica, recollhecendo · necessários. .
A
diretoria
passada
do
Banco
.
ão
nós a extensão ·e o alcance das obras
de barragens, não descobrimos a pol- . Brasil; conhecia perfeitamente o plano·
vora porque os arabes, ·nas tre'ITaS da · e por isso ninguem nos ·encorajoti mais
para. a ·sua· realização; Estou· ce:r:to que
idade média, a reconheceram e· reali·zru-ain. ·
·
a nova diretoria, quando :estuda.i- o vaAs barragens em construção e a se- lor social e econômico do plano, com-·
rem. éonstruidas ·pelo Instituto são as preendendo que o Banco estará segui:ó
de ·Saiichu.-i, em· UrUguaia:la; Canapé, .·quanto ao reembolso integral·.do capieln· Cachoeirà; lDhatiuin, em· São Gatal, ·com juros normais, dentr.o do pra- ·
brie1; Velhaco, em 'I'apes; · Irapuá; em zo, 'Sendo portanto um negóciO com
Cachoeira e do Veadillho, em -santo lucrqs e garantis comercilJ.is, com...um
Antônio. ?ois bem, . essas · barragens . freguês como D Instituto, qüe ·tem. da1i.o
pOderão cultivai, em .números. redon- lucros ao Banco -com um movimenta
·dos, uma área de· 20. OOÕ .hectare:;, o.s . àiário àe centenas de contos, e zniliia._
quais ·prQduzirão, em média; ~com· ex- res-durante ·o ano (falo em contos porceção da. fronteiia. de produção elev;t- que a todos, .Pelo habito, dará melho~
idéia do vulto) , um freguês que como
da, 75· sacos por hectare; o que totali.za. 1.500.000 sacos .de arroz anual~ declarim . o. ex-Ministro da . Fazenda,
mente..
nunCa. faltou com os . seus coin:PromisOra, nas granjas atltl o Instituto ins- sos; Comp_reriderão a.fi.D:al os.· nobres
tS.lli.rá. .nas zonas atendidas por essas . diretor~ qüemmtímra'-1:-avor-do~nosso~
·. b!J,rragens~ os plAntadoreS que terão ali crédito tôdas às vantagens para o
água, casa,. ta.ipà.s, galpões, secadores, co e. para o paiS: Os Srs. Diretores
trilhadeiras etc., etc,, enfiiÍl tudo qua:n- compreenderão, enfim, que ajudar .a.
to precisam, sem empate de capital, realiZação rápida ·do. plano "é. fazer
para o desenvolvimento· de suas lavou- obra de patriotismo.
ras, contribUirão com. 30'%. Produziu;; .
. d~se, 'nesta área t:le 20.000. ne::tares, .
· O · emprêgo ãas terras
·.
--.'
l.soo:ooo· sacos sob a média· de 75· saco.s por hectare, importará isSo na base
Pois . béni, nieili; · senhores; esta ·é,
de 30%~em .450.000 sacos, crue ao preço
.de .Cr$ 50,00 dará, anualmente, uma em· traços...ger-ais, a situáçã.o fíiian-receita ·superior a Cr$ 20.ooo.ooo,oo_,. éeira do_ Instituto do Airoz .·e, mais
Essa receita ·permitirá. ao Instituto
aiil.da; dos planos que temos em visatnortizar, em três anos, tôdas as obras ta. PeÇo, agora, licença para expõr
. dessas barragens. ·
.
·
parte · referente ao emprêgo dessas
terras, que ·não tive. infelizmente o
· ·o erédito par;;t reallzação deste pla- tempo bastante para eScrever. E'. um
no nos estava assegurado pelo Govêr- assunto, sem_ dúvida, que·~ever!3.. ser
· no passado que, inteírado do alcance. tratado por l!essoa. d-e profun<ts, cu!: dessa obra, não nos negal:'à rec1.ll'sos , tura e· com linguagem de poet--a, po~
. e felizinente com êsse direito e com 0 que ·envolve a questão social dii.s Ia.,.
nossô entusiasmo .adquirimos terras. e_ . vout'as do ~noz.
.
.
.
· um importan~iSs!mo parque de máqul- ·
O Ideal seria que as terras a sere:n
:nas que· nos P.ermite atacar com vio- inigadas· pelas barragens fõssem d<.ss· lência duas grandes barragens. Atual- propriadas p~lo dovêrno do Estado ou
:inente o· retrillmento geral do crédito pelo Instituto, parii. que Pll<i!óS.>emos
~á nos preocupando quanto ao a:ndaf'st:abelecer, ali, um regime de lavoumenta rápido .de obrá.s. tão necessárias, .
sob planos técnicós e socfat.~. Enllâo digo· para o :a!.o Grande do SUl, . ·tretanto: isso não pode ser a.ssUn. mas
mas para a. nação ii:ttfiira. CoDlleço ·o nas terras · já · adquiridiJ.s Va.I!l.OS · f a-

Ban-
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'ZE:ndo o que é possível por etapas e dução, elevando o número de q::t!!-dras
p;u-a 1.000.
··
temos, se)Il ·dúvida, sido felizes .
.Eln. Palmares, acha-se situada a
:ggte é o caminho do futuro. Como
Colônia n.0 • 1, q!le foi ·adqUirida de to~os
nós sabemos, ~a.da p!ant;·-lld.or.
!duas empresas que ·fracassaram . o . ,tem, sempre, l ou :i. .homens que são
· terreno é, em -verdade, ingrato ·de os seus braços direitos: un1 é -o a(;uapouca capacid-ade "Produtora e
ir- dor, outro é· o que ·cuida da :>c!'ada, e
rigaçãp dificil.
Contudo con~entrá ~ssim sucessivamente. Po1.~. bem,
nios, ali", um !irupo de · 18 p.:quenos' esses homens terãO, taiÍJ.bém, a paragricultures, que plantam, de ac:) :do i.iCipação- nos · lucros de adr.:',•; com
-com os seus rec-qrsos, .10,15,20 qua- os dias de trabalho·.
dras. Todo.S eram .homens ass·alaria.
.
·odos, que. levaram, para· ali, um .pequeno ·material, ajudando. o In;;titu-to· Interêsse do Operário no Trabalho .
.com o resto.
·constituiiá isso, sem dúvida, um
E repito: eram homens que rece~
meio de interessar o operário a trabiam o .salál'io no fim do mês, ·sal~rio · trabalhar o máximo possível. A falta
.que mal. davá. para a 3.lim.entação e de freqüência ao traõalho··é, hoje em
10 .. vestúá;rio. Hoje, posso· !!Jfirma-lo,
diit, -uma verdadeira calamidade. Com:s_iio criaturas alegres e felizes, · que
parada com ·o passado, pode-s·e dizer
gailham algum · dinheiro com o seu que ó operário trabalha, hoje,. apenas
~óprio trabalho. Já vêm . todos aos · a. metade.
·
·
· nierca.dos fazer as suas .compras, ad· E essa iniciativa será ainda. favoGuirir na cidade o seu vestuário, o que. · .rável·
num sentido: sendo o operário
. demon.Stra uma• coisa,:· aumentaram o sócio da granja, de acõrdo com· o tem.seu· pocler aquisith:o; ·
po de trabalho, que' lhe permitirá par-'
·o primeiro· plano foi. o de se .cons- . ticipar dos lucros, êle não se mudará:
·:tituir uma cooperativa, mas acontece de um para outro lado, como faz atuaique nem tonos queriam isso. ExiStia, .. mente. Ficará preso sem dúVida ao
nuns e noutros; uma; certa prevenção, · seu. trabalho, porque, se o abandonar,
resolvendo eu, ·então, que êles mes- perderá evidentement.e a sua parte
mos escolhessem os seus comua.nnei- nos lucros, o que nãb lhe convém. Ao·
ros para 't.TSJbalharem cooperaÚvactos; · contrário, isso será. um estimulo para
Houve ·uni caso em que sete traba- que êle se · interesse pelo resultacto
lhadores se agruparam i:! formaram do ·seu tra~lho, rádica:b.do-se, deste
uma éooperil-tiva,. outros. ·formaram .... modo, . ao sôio.
.
cooperativas .de 3, de 2; e fina!m.eut~ . Nestas condições, êle seÍ.-á um sóció
~llltros resolveram .trabalhar só _e. .~. . do plantador .. o salário que. perceber
nnportant~ é .. ~u~ todos estao ·atual- . é, apeans 0 -.necessário paar ir · vi. mente satisfe.1tissunos.
vendo, mas o seu capital representado
,"":' 9 grupÔ de sete dividiu oem os ·pelo seu trabalho, êle -irá recebê-lo rio.
seus lucros; todos já receberam. o seu fim do ano, com a sua- Pa:rticipação.
·dinheiro e estão traba'rha.tido encan- · direta rios lucros. E, meus senb:ores
tados.. Dêsses. ho:::Iiens~
pauperrimos .se cada plantador tiver, como em geque e.ram, alguns 11.té tratores ji_ com~ ral tem, duas ou.três pessoas nas. conpraram. com .a · expertêD.cia, provei- · dições apontadas, um total de 20 plantosa, · êles vão se· aglutinando, e po- tadores possuirão, no. mínimo, 40 ou
:-derem-os, então, dentro· ·em · breve· · 60 pessoas .interessadas, dedicadas, que
constituir uma cooperativa .de todos.
serão ao- mesmo 'passo, seus a.ssocia:..
Assi.m . é.. que. meus ·senhores,- 11esta . dos. Onde duas ou três pe5soas apenas
. região ODde fracassaram duas em- .. usufruiam vantagens, ganharão, assim·
·prêsas. hoje vivem, · feliZes, ·Vinte ·suficientemente,· 40, 60 ou mais pes.;.
planta.dores, com suas familias. ~ste soas.
J.no piantari::tos, ali, . 750 ..qua--lras. e;·
E .aessa área de campo em que se·
para o ·ano, vamos aument111r a pro- distrib~ entre muitos ·o que poucos

de

mo,. ter' Um preço especialmente ma.1s
reduzido por suas terras._~Bá. também
os que -moram no Estado; arrenda:rido,
do mesmo mooo, as· suas fazendas.·
E, agora, .estou ch-egan-do _mais pérto . . . (Risos.) .. chegou ass'..m.,. a Iliinha _vez. E' o caso daqueles que têm
fazenda e lá. não Vivem .. Sstes devem;'
·também, contribuir .para o bem pú::
'blico com preços moderad<Js.
. Agora, vêm os que mora:C;l nas fa. :rendas, -mas rela.x.a.<!amente
adni1-,
nistram. Não devem também ser exigen~es.
Valor ca.ractetizado deve se
dar ao. fazendeiro que mora.na' fa,.
zerida, dirige~9;--e...a_cu1tiva ~omo h~
mem a>Ciiantado.
DesaproPriação. àe Terras
Se eu tivesse que. aconselhar a respeito, coi:úesso, sinoéramente, que as:.:
· Teriho; para isso, a esperança de que si.in opinaria.
·
·
a Constituinte elabore uma legislação
. q~e. favoreça as desapropriS.ções pà.ra
· tá() . elevado fim. Assim é de_ -esperar
Valor àas gra.nfas coletivas ·e de. ter·
· porque é sempre dificil, nos. primeirõs
uin .ideal .
_embates, fazerem-se . desapropriaÇÕes.
Em geral, todos querem muito dinhei·· Senhores, . pei!So que 'aisse,_baõtante- rc: pelo que é seu e existem ou~os que
para. mostrar -o valor dessas. g;ranjas
~o querem, de modo nenhum, tran-A pOJllllação que• oeupar uma.
sacionar. _Ap~ar de tôda.s essas dlfi· coletivas.
gr,a.nja
.em
tais condições será !o~ •
. culqades, ' temos, no entanto sido fe- - samente,_ uma
'pOpulação feliz, porque ·
. lizes, chegando-:"se, sempre; a'Um. acOrparticipa
do
_produto
ãe- seu trabalho.·
do, A. última compra do .Instituto do
No
.
fim.
de·
cada
'imo,·
recebem os seuS.
_-,.rroz foi a da linda· fazenda do Sr ~ .componentes .....•uma . impo:rlã;ncia
-que .
-:Alberto Farias, que -se. portou, no caso,··
lhes
permite·
a.ãquirir
a.S
utilidades
in.;
como um verdadeiro
· cavalheiro .
·
.
.
dispensáveis às ·suas neéessida.des e às
-.Vendo o que faz o Uruguai, eu a~re- : de sua famllia, que tem· ali; desde. e.
. dito-· que se pudesse adotar a respeito
eseola; à asSistência de . que_ carece.
um critério, que não considero. desar.1l:ste5 bnl.sileiros que viveram no_ co: razoado. o·Urugua.i.cobra,·í;>ara ofa-: n.hecimento do·mais elenentar cGn'zendeiro que tê,m fazenda em suas ter- . - forto terão neStas granjaS. eletricidade '
ras e' 'vive -no ..e;;t~eiro;- um inipõs;. . . barata fornecida pelo aproveitamento
to· . talv:ez dobi'ado, em: todo o caso das barragens, terão o seu rádio, o
ni:uJ.to altO. : E é llluito justo, porque· seu refrlgeradÕr, os seUs clubes;_ hOso ·:fa:lendeiro que: ganha. o -dinheiro nó pltãiS, · médicos, ·enfim-, ums. clv11izapafs vai gasj;á,;.:lo· em terras estni:nhas. ção_ no campo, dá. qual ninguem- p~
Creio·' que aqtielés. que têm fazenõá ·curari· sair, ]>ara afronw, como nós,
no Rio Grande <lo Sul· e resi-dêm no e5~ as longas_ fi!as e- bicha$ das inldade5 .•
tra.ngeii"O deveriam, no caso .de· desa--Percebo, senhores, que· jâ vou res;..
pi'opri~. ter. um preÇo menos- ele- . valando pela última. encost~ .da. vida,
' 'f'll.do.
'
mas tenho, ainda, um 1deàl. Lembro.... ·-.
;
me que_ ao assistir na 'Escola Militar,
· liras, ··dePois daqueles, vêm ós ·que. como estudante, uma.. confe:rêncià. do
..têm .· ·. fazendâ. no' Estâ.do, arrendam- saudoso· poeta ·olavo Bilac,•ouYim.os
dêle ·que ·"O-Brasil mor:ia.·à.-:inblgus
.:ãaS. _e· Vivem no Rio ou em oútras re-' ·de
um ideal, que nesta terra não.havis.
· !Pões _apraziveis. São .p:rotegidos do ideal". Julgo! sinceramente, que- todos
,· _destin~. . que deveriam, '...-P<lr .. 1sso n:ies.:._
os ·ri~denses deveriam fazer• ago.
~

. éstá se realizando o. divino mllagre da multiplicB.Ção dos ho,.
mens felizes~
·
·
. · 1l:ste é um grande plano. Queremos
estendê-lo pelo Estado- em todas as
nossas granjas e ·llueremos também,
nas .terras irrigadas pelas nossas bar:.
ragens, _ir construindo granjas com tal
orientação. Pririleiro, visaremos-· os
pequenos plantadores e,. mais tarde,_
se houver terra .e água disponíveis
ós de mais recursos._ Os . senhores po- .
dem ~r a certeza de uma coisa: é que
o·Instituto do Arroz fará· tudo que es-tiver ao seu alcànce para desapropriar
_a. maior. quantidade de terras posstvel.

'

-

~.

as

dêsse programa o seu Ideal <muito Unia . murà.lb.a aos homens sem ~é,
'bem), e ·eu me ·sentiria muito .honra. para que .tenhamos a coragem .de reedo, cODStituiria. para mim um titulo dificar aqirele celeiro ·.tradicional que
de. gwna. .se morresse ·bat.a.Jha.ndo por sempre f o~ o Rio . Grande, para que
êsse ideal, que no momento .conside- nãci percamos a confiança no futuro
ro tão honroso como morrer num cam- da naciona.lidáde e possamos confirpO de bât~a em defesa da. pátria. ·
mar as nossas :Velhas, nobres e galharE' neeessárlo· que um !ncêndio de das tradições: de que aqui se trabalha
ceragem, e energia de fé incendei nos- e se constroi alguma. coisa de mais fe. sas almas e trabalhemos pa:ra que aos . -cundo ·em pról do Brasil ..
nossos olhos. se estendam imensas sea.um grai!.de espírito da cultura .. aleras, · onde reverberem· la.bàtedas das mã, 0 notável economista Wagemann,
espigas douradas. O Brâsil teve he- esc'revendo pouco ·depois da guerra. de
róis di guerra em terras estrangeiras. 18, sôbre a "EStrategia da Economia
\A pá.:trla exige, agora.; heróis do traba- Universal", acentuava que .era incri.;.
lho .em terras brasileiras <m-uito bem.)· vel "que, no meio de tanta -riqueza, de
ConvencidOs de que estamos· lutantanta fartUra, o· mundo vivesse acado por um ).dea,l, todos nós nos senti- bnu:i.hado por tanta misérill.." Esta 5enremos .. grandes, nos agigantaremos · e tença, assinada por uma das maiores
nos sentiÍemos fortes para a ·luta, ·e ·.figuras da economia mundial; foi por
então · formaremos dêste · qúerido Rio êle redigida, ·peÍÍsai!.do; . precisamente,
·Grande a mais bela,. a mais linda e a
nas· dificuldades imensas, com que .o
mais . feliz de tõélas as regiõeS da ter- . mundo defronta"'& pai:a. a sua própria
ra (palmas prolongadas.)
alimentação · e parâ · atender .às· suas
"Um povo eminentemente cris- ·. necessidades primárias .. Não compretão não pàde proc-urar ·em -terras
endia Wagemann que, num mundo de
alheitzs uma· nova e exotica ideo-. : fart.ura, mund!) em. que os -homens
logia, tU.s o Dr, Renato . Costa, possuíam todos os elementos da na;tu,.
talanãa ·no1igii
nome ãe · risirezà para a subsistência humana, exis-.
c-ultores''. · ·
·
tisse a miséria e que- 9 problema dos
urso do IIíajor ca- preçOs que a.Ssoberbava, sobretudo, âs
.· DepoiS do·.
classes proletárias, trouxes!i_e uma in. cildo Krebs, cQS presentes delegaram quietação- tão profunciR e que a idéia
poderes _ao·. :Dr. Renato- Costa, _repre~ · comumsU;., ·a idéia do marxismo, pu. senta.nte .do govênio junto ao C. A.
desse ·cingir e átravessar as correntes·
dÓ !AGA, pàra saudar o presidente universais, conseguindo prosélitos em
dessa entidade autarqUica,
·
·. terras .de alta e velha civilizal}lj.o
seu discurso também:·mereceu ~on- cristã ..
tfnuamehte muitos aplausos pela maDe fato, senhores da lavoura do Rio
neira êomo 'focou varies ·ammtos;. Grande, é êste um dos problemas funDisse o Dr:· Renato Costa:
damentais, que tão bein foi focado
· "Sr. Presidente- sri.· membros do p"elo Presidente do Instituto do Arroz,
po:ris~lho .,.,.... nJLStr.e.~ colegas ...:... A micomo ~ja a necessi_dade · de ampa.-ar
.nha palavra numa reunião como esta, · . o "marmiteiro" nacional. Aos senho·podia ser suprida,, perfeitalnente, por . res, home:ris do. ca:npo e da lavoura,.
UJ:C homeni-da lavoura <não-aiooiado.) · .deve preocupa.r nao só o problema
·:e -que; hli. ·aqui espfrttos· que, à.lém de . do prêço, do lucro imediato, d_as va.n·serem· ótimos :arrozeiros, como o .Sr~ · tagens materiais . que a agTliCultura.
Egídio Brenner, podiam, sem dúvida, proporcioná aos homens de trabalho,
encantar' os nossos ouvidos. F-oi o,qua mas, sobretUdo o de estabelecer. para
fez há pouco este Cavalheiro da. Espe- os proletários condições de vida digna.,.
rança, que .não ·é càmim.!sta, o.· ~ajor cond19i>es econômicas capazes de tirar
CacildÓ Krebs, ao tecer um hino admi- ·o homem da situação de inferioridade
rável aos homens· da rlsicultura, para· .inateria.l,. dêsse _espir!to de·desigualciaque· construamos, no ·Sul do Brasil, · de econômica que arruína. a clvlliza.ção
"ra.,

·em

disc_

.a*·

e -estabelece um-estadO de ÍUC-Ompre- · ·serão desampa.Tl!JdOS,- ásso~Ja,dos
ensão .entre os·· homens de boa von- seus patrões, de que o.. seu trabalho
tade.
· ·• · ·
.
não s·e:rá e:lDP'lorado, ~s..<:t!s homen&
Esta situação sociall se c.ria, sobre- ·serão, não tenibamos dú-vidas, traba.:.,
·tll!do, scb· o pret~ de que o co- lhado.res fecundos, oujo espírito de:
· m1mtS:mo, o· m~'"Xismo.,-mat-erialista de · ordem os se.ohO'l"es
-estsrão, assiiil,
Lenine e a . dita.dura proletáxia da· ajooam.do a oon.struiJ:.
·
.. Rússià a resoiveriam, dando ao ho-A1nda àgo:r::a, -ao redig'..r rápido es- ·
da gleba uma s-a.l?..s-fa.ção lntudo para ·a reVista o Digesto Econô- .·
de!fiÍJ.ilda de felicidade. · Nós. temos· mico, de. São Pa:uilo, e no. qilal abol'·
terras em ab:lmd:ância, e . a solução dei o problema àa. "Eco:noniis. riZído .problema. é a[)en.as ums questão
cola na produção nacional; verifi::sociar e eoonôm.ica, como muito bem quei que o Estado do Ma!'lllllhã.o fõra, ·
disse ·o major~ eaClldó Kre•bs .. Desde'· no-Iimpério, o maior oen'tro produtor
que os honieni que tra:>aliha.ni, . que
de· a;rro-z no. Brasil. Pois ·bem,. da_. tenth.arn um patr..mônio, que .te."lh2m quelé Estado sa.iram, · e:x,portados -para .
.terras, compreenà21m que seus com;_· as terras da EWOIPlt,. em fins.· do· sépan.heiros de trwballio, seili operã- CUilo -18.0 , cerca de. S!fõct> ·saeos- de
riqs, seus · peõ~; seus colaboraàcres, arroz. E -essa r6Velação eu .a tive,
são a viga Diest.Ta da . sua fortuna ·lendo a história da "Economia AgríparticUJ1a.r e que merec<:m; tambera
cola", de Sjmonren, e L11ís do. Ama.o ··a.pôl:o :rnaJteriaJ. e. .moral psra
cons.
ral, em sua . "História da A.,oorilcUl- .
' .
· trufu: -uma vroa cl.ig.c.a. sem :misél'ias · · tua.:a", cita também, o ,fastígio, a
e qrÚ.e fiquem seguros de que as· suas.__ preponderância ela pr<>duçã.o :r:iziéola
. íammas e os seus filhos não serão_.·· na .economia, do· pa48, dura.nte o Imcdesamparados, a coberlo de necessi;_
pério. - _
.· daides, deSde o momento em que os . Em 1864,. 0 Rio t:f"rancte-possuia.,.-em_
sgrihores 'lawO'Uil'eir.oo.· se C&':)acitein da muitos àos. seUs. municípios, hoje es. •sentea;lça àe que carla ;mJ. · deve bas- · séncialmente coloniais, uma produção
:tar a -si mesmo e e:Kte:nder ·a '-!Jláo' rizícola apreciável, desaparecendo, pcaos seus ~eil"os, desde· êsse
réni, pouco depois.' Só, em principies
· momento, a.:finno, o. problema co.- do século xx, quando 0 charque pre~
· mucista smâ vamd.o da~ terras \ia ponderava na.·economia cão Rio Gran,..Alllérica- •
de, quando a "carne do sol" -ponteava.
· ·,Nós temos ten-as · e .somos Ulllit todos os índices de nós§a €Xpottação;
• -d.M' ml!iis · ricaS reg:J.oes da. Améquando era quase i.rieal-, -um sonho
rica e do. m1m1io.
mesmo, a exportaçã() do arroz, foi .. quc. ·
O ·Brasil· não pode ~31!'.,-se, na.i
êsse produto. come·çou a ·aparecer em
suas terras, ao iidewl com.ucista porpequenas quantidades) até . que em
que, ·aqui; há falta· aJpenas de ho1904. o eÍninente .Sr. Borges àe Me.· · mens para o trâibaJho; OS homens ··deiTes declarava que o arroz já estava·
·.da lav.oura, ··sobretudo ·os da rizfcul·
constitui.Iido, -na economia- agrária· ào
:tura,. na épÓoca da ooJib.~tca., tem di- EStado, uma parcela expressiva na- sua
-firulda>de de' ·enoonrt;rar ~os para
·
. a tarefa.. Não há, . pÍ>rt;lnto, .a ini- _ produção, sobretudo, nos -'Vales do .Caséria que se apregoa;· E êsses. -~mar-· maquã e Jacuí, e assinalava Cacheei~
.gm-a.ts",' ~de que se tem. f3Ja.do, com ra, como a capital da rizicúltura rio- ..
. ta.nJto - santimenteU smo,. .não . exist-em:.
gr&ndense..
.
. só existem: no pensamento .llterário de .. HS· oito anos passados, o charque e
.· ·a1gu;ns -sooiólogoo'.
··
.· · ·
outros produtos da nossa · indústria
. Como :fr:l.wu o major Ca.Jiliio Jtxebs a!14nal, exerciam, ainda,· um pr-edomi·. em SUl!- ·m-ação,. é pr~so plasmar o nio, _sens~vel rias ~portações. do Esta~tido econÕIIl'ÜJCO e soc!.d.l da masSa..
do. Pouco depois, o arr.oz conseguiu
Desde 'que O ·~avoureiro _associe às Um "hancllcap" é COlOCOU-Se COIDO O.
suas· lavras os. seus colail:>o>::a,dores. de produto mais robusto, mais valioso, das.
tôdas- as- horas; desde que êSses h<>-' exportações do· .Rio. Grande. <Muit•J
i:nens ·t.enbsm a. certeza de que _não
bem; .mu~to bem)·•
..

:mem

.

~

.·.-.,'

• Apaclladó de SurPresa para proferJi · · tral de , P.izicultura- Riograndense"_
Enquanto .não é possível fazer-se com
.estas -.palavras, e solicitado pelo meu
-br..J.hante ex-colega de Co!lselho, Se-. que o agricultor compre~mda a neces-.
nhor ·Francisco. Garcia, que será
sidade de organizar a sua cooperatipre uma voz autorizada dentro desta · va, a obra, a que aludiu ci Presidente
Casa~ àqueles que penetram, hoje, no
elo IRGA, _s:le atrair o pequeno pro- ·
Instituto -do Arroz para one.ntá-lo. com
dutcr em pequenos grupos, só seria
suas -luzes, esta minha referência vem
resolvida por uma Cooperativa orien- .
a ·pêlo para ·mostrar a responsabili·
táda pelo Instituto, que conta, para
dade imensa; ·a importância- capital
isso, com tôdas as facilidades, como
que a rizicultura representa, atual- ·_ material· agrário, orientação técnica,
mente, no Rio Grande em relação aos
sementes, crédito; Que · os pequenos
d-emais setores da sua ec;onomia · agrá.-. . produtores em geral não possuem.
ria..
·
Ao ag:rndecer em nome · do extinto
Não é possível, nesta alti.u:a ·dos
Conselho Administrativo do Institti- ·
acontecünentos, acreditar ria decadênto acf major Cacildo Krebs as amácia· desta- economia. · O· que é·· preciso v eis referências aos meus queridos coé. que o ];JOder público, é que o Gól'êr- . legas. de ontem e aos novos de hoje,
desejo acentuar o.bom entendimen.:.
no, as instituições de crédito, sobre..;
tudo aquelas que têm facilldade de ·. to que sempr.e houve entre o Consefornecê-lo e que . têm em suas mãos
lho, que terminou o seu mandato, e
a direção -do IRGA na pessoa de seu ·
o maior pode:r irrigador de crédito,
auxiliem a obra de barragens a que se
iiustre Presidente, que se tem defeireleriu o major Cacildo Krebs, portos,-como todos nós, é, contudo, um
- que ela é substs.ncial não apenas para
homem dedicado, exclusivamente, aos
o· desenvolvimento desta . economia,. interêsses da rizicultura do Rió Gran. co_mo-para. a valorização da produção
d e.
agrária, em g·eral, · do Rio Grande~
Instituto do .Arroz presta. .em
· O major Cacildo Krebs -. · Muito
verdade; desde a -sua formação· como.
bem.
Sindicato, que teve como fundador de·
· O Sr. Renato Costa- (),Sr. Apo-_
sua magnífica· estacada a figura reslõnio Sales, que foi. um bom Iillni.s..;
peitável do major Alberto Bins,_ um ·
tro da Agricultura, apesàr de norserviço admirável à cultura rizic;:ola
tista ·no sentido da nossa necuária e
do E;;tado.
da nossa agricultura, .publicou, há ·
Senhores rizicultores, não eSqueÇam ·
póuco, ·il;teressante trabalho sôbre a . que o COnSuÍni:dor está com OIS olhos
sua viagem aos- Estados Unidos, mos"plantados" no Instituto de· Anoz. E
trand9- nele a transformação radical não faltam as más línguas, não falpor que passou o Vale 'do l\1iSsiSsipi. tam· os invejosos da fôrça rizícola do.
onde todos os valores humanos como Ests.do, desta: economia que hoje ponque se · conjugaram .para a ressurrei- teia a estrutura econômica do Ri'O
- ção de 'uma natureza esteril. As. obras Grrutltt!e, para afirmar que o consu-·
de irrigação, de barragem, modifica- midor é despreza.do no conjunto de ·ram; completamente; o ambiente ame- interesses do Instituto .
. ricano; tornando as terras empobre· Posso, entretanto, dar o meu teste...
cicias e sáfaras daquela zona em va- munho de·· que ·.isso I?.ão· é. ver:ds;de,
Ies fecundos .. :g esta 1!-flrmação de nem que o consUmidor é de5premdo,
ene~ humana que também desejaporque o Instituto sempre reservou,
mos ver no Rio Grande.
'
·e reserva, uma cota da sua p:roouçãoSef que há muitos problemas na ri- .. para a-ten-der, por preçe especial, a
.. zicultura, mas como um velho enamo- êsses consumidores.
rado dQ "regime cooperativista" ·a que
l!: indispensável .que o maj-or Ca-:
também não é infenso o major Cacil- .cildQ Krebs, em sua politica. tenha.
do Krebs, eu gostaria de ver · o ll.ls- sem'Ore em vista o Instituto () ampati~uto como· uma _"Cooperativa Cen..; ro âo COI!lSuinidor, que, afinal; é ·um.

sem- .

o

dos elementô.S esseneia.is da. nossa es- . do ~Norte: compreendidàs néssa. arrecadação todos os impostos, ta.xa.S e ~o
trUtura econômica.
·
Ao concluir estas rápidas paJa,vra.s, lumentos, no último triênio, com esqueremos, nmjor C.ar..ildo Krebs, . re- pecificação por ano fiscal?
· n> Qual foi a aplicação feita pelo
conhecer, na sua. pessoa, o hOI!Ilem in,.
fa.tigável, · o- defensor da. "economia Govêrno Federal no Rio Grande dO
rizicola" do Rio Gxan<ie a. afirmar .Norte,. durante. o último triênio; com- ·
i confiança, a ·fé imen8a que tem. o
preendidas · as despesas com · pessoal. ·
- ·
R.io . Grande rizícola nos homens que mate:Hal e obras?
m). Qual' foi a arrecadaÇão do im-.
lloje assumem as suas posições no
Oonselho desta . C.a.sa. Apresentando
pôsto e taxas sõbre o sal de procedêria todos .os componentes do novo ór- , cia do Rio Grande do Norte, ()Obrado
gão e ao presidente do JRGA os nosno mercado distribuidor ou no. consuso5 cumprimentos e voto~ de felicida:.midor?
des no period<> 4ue se inicia, espera.IV> Que serviços federais foram e:x:e'mos. que esta hora tormentosa, . por
cutados no Rio Grande do Norte. du·que atravessa . o mundo, não. os faça . rante o último triênio, compreendi~
desviar do sentido nacionWista. e dos as "Obras contra. as Sêcas", estradas
. e pro1onga,-mento
----- · h<nneiiS que plasmaram ·a na.ci'onaM..: ' de rodagem
de vias .
d·ade.
·
férreas, e 'qual o valor dêsses servi~s?
.
.·
.
: · Não podemOs acreditar que um povo
eminentemente cristão, um povo que .
V) Quantó arrecadaram, desde sua.
se educou. ·nos preceitos generosos da. cria.çãõ,. os diversos Institutos e C.!i.i:x:as
religião cristã, · tenha. ·necessidade de de Previdência no Estado menciÓnado
procurar, em .texra.s a;lhei~ •. os' fune que aplicação têm feitc em obra;:; de
damentos de uma nova e exótica. .i<l-eo- assistência ·social?.
·
lqp.a. :r-roo ficaremos abraçàdos ao
-sala.
·das·
Sessões
âa
Assembléia
---=-----.
simbolo da C.ruz, enquanto cs homens - C.onstituinte,
·em- de--AbriLde_ 1946.
·q_ue querem cria.r um . novo' mundo, _-.·Café Fil1io. - Aluísio. Àlves.- - para atormentar Com. a doutrina mar<São ·lidos e vão a. imprimir os
xista os mâis nobres sentimentOs da
seguintes
pareceres.>
I:loSsa · gente, terãO. a sensação da ·
'tnutilidade do sim esfôrço- e da ilusão ;
n."Drc.i.çiio N.o 11 A, DE 1946
· de .que realmente · estão solapando os
Propõe seja ·$-ugerido pela mesa
fundamentos da nacionalidade ! . <PaZ- ,1
da . Assembléüz. Constitui-nte
ao
mas prolongadas.>
·'
.

-----
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REQ'OERIMENTO N.0

89, DE 19,46

Requer seja· informado pelo Poder Executivo qual o montante da.
. a.rrec~ão do Govêrno · Federâz
no Rio Grande do Norte, ·no último triênio; quais as 'despesas realizadas pelo GovêTno Federal no
Estado; o ·montante da' arrecadação do imp6r.o e taxas s6bre o
sal; serviços federais 'exec-utádos;
arrecadação-dos Institutos de Pre"'
vidência -e sua aplicação.

Requeremõs que, pár intermédio da
'Mesa. sejam solicitadas do Poder Exe-eutivo as · informações .se~tes:
D A· quanto montou a arrecadação
~ .do Govêrno Federal no Rio Grande

Poder ·E:r:ecutivo o · ·restàbelecimento da apose-ntadoria ordinária, revogado o Decreto _-n.0 2. 474,
.de s de· agõsto de 1940.

CC.om;· Est. Inv. ..::. 7)
PARECEit

Suspendeu o Govêrno, . em . agôsto ·.
de 1940, pelo Decreto-lei ri;. 0 2.474, e
conceseão das Cb.amad8.s ... 11.posentadorias ordinárias, que beneficiavam os
trabalhadores, éoncedendo-lhes justo
. prêmio quando já haviam dispetidi. do . suas energias colaborando .com o
· esfôrço· continuado de longos anos,
para _o engrandecimento da Nação.
Motivou. a medida governamental o
estudo· feito sõbre · as condições eço- ·
. ·. :nômicas· c:·Js· órgãos .de previdência· so~

-
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. Ciai, · côi:nprova.ndo. que ._. as reservas

bllidade firianceirà das caixas,;. o ·que
não subsiste em face das impresSio:.
'tfum,. serião. com grnve;,;risc_o para a
nantes reformas operadas com o funTida. futUra deSSas. instituições, não
cionalismo dessas instituições, o que
. sõinente a contiriilação dos beneficios
deverá ser, oportunamente, objeto de
· jâ. é~>ncedidôs, como a. própria co)lcesexame;
.
: ' são
Tal era situaÇãô que
Considerando, ainda ·e, finalmente,
·.'em ioos. hiVia ·um desequillbrio· _eeo7
que a revogação do Deereto núme: o
. nõmicó representado por um_ . deflc1t 20.465, não deveria ter sido feita ::o· técnico de 2. 779 milhões de cruZeiros.
mente quanto à restrição de benefício,
AcreditaiiÍos que, passados seis anos
e ja agora só o Congresso Nacional
e llllificadas as pequenas caixas, a
deverá estudar e resolver, em defi.sitlaçã.o se ·alterou permitindo o res- · nitivo, assunto de tão elevada trans- ·
tabeíéciiÍlentO dêsse benefício que recendência:
presenta justa aspiràção dos trabaIndicamos que a Mesa sugira ao
. lbadores. Restabelecimento que, àiiás, "Sr. Presidente da República o restajá, estava· previsto no ·projeto elabobelecimento da . aposentadoria ordirado pelo Conselho Atuarial do Mi- nária, com a conseqüente revoga.ção
, nistério do Trabalho sôbre a unifido Decreto n.0 2.474, de 5 de :tgõsto
caÇão .das .taxas e dos beneficios da
de 1940·.
previdênciá social.·
·
Sala das Sessões, 18 de Fe\ ereiro de
Sou. ·por isso, favorável à aprova1946. - Peàro"so Junior. - · Bertho
ção dá indicação, -certo- de que o PoCondé. - Rubens de Ir!elo Braga. ... der· Executivo, . de8de que as circunsA. J. Silva. - Manoel Benicio Fon-tâncias o permitam, atenderá a êsse tenelle. - Ezequiel S. Mendes.
anceio do proletariadó.
Guaracy Silveira. - Romeu de Fio1i.
. . S. C. 9 de abril de 1946 •.- Alfredo - Paulo Baetr.. Neves. - Ben;amim
.. ~á_,· _:i?reSidê)lte. -_ ~Segadas Viana, Farah. - .Ruy Almeida.
. Relator. -· Gabriel ãe R. Pa8sos; com
. êste . voto.
.
INDICAÇÃO N. 0 1>3-A - . J>E 19~
. Á suies:tâó .: .é • interéssante, a nos:
so. ver; entendemos,. porém, . que. e
Propõe
reunião trimestral
. :c:ilitérlà. de. eliboràção le~tivli,. a
ela.
Assembléia
Constituinte, em
. ser . corisiderada pela . Assêinbléia,
sessão
solene,
.
a
fim fle serem
qíiiindo':rhe fõr- reconhecido o leS"itiprestadas
homenager..s
às msti. mó poder lêgüerante. -. Rui dê Al.:
tuicões
e
homens
·que
a
elas Ji:.. 17ield4. -· 'Daniél carvalho. - ·A:· de
zeren
1~. Ncn:Ja:is FiÍlw.
·
<Com. Est. 'Ind. -- 11)
· lmíiúçÃo N'.<> 11, DE 1'946, A QUE s:E
. mjl.te:riátàcas . existéntes não perinl-

de outras:.

a

uma

PARECER

REFERE O PA!!ECE!t

Consideranci.o que_ o ·Decreto 2.474,
de 5 de· agôsto de lS~O, suprimiu das
càixas de aPosentadoria é pensões o
r.~:~~fício da. "S.posentadória ordiil§.r;.::.,
. colisagrad~sempre e ·à parti(d!!. )fi
originária dêsses .organismos de pre•!:. .. , .
· d~IJ._çja_, spçi>~,l; ,;_
-Considerando qU:e .a,_, . ilitemréJ;ação
.. d;3-_díi:
ffie:tiCi,on-ªdp , .)::>ecretq:. ~.474
pr[;i_udié,eu·.!i-t'é.. os. processos ~ pa~ta
, e, pencientes_(ie. jUlgaP:i~ntq, ilum. fia. ,gr.a.Ii.te desrespeito a direitos. :tdqui..:ri~ôs; . ,
. ..
·
. .. . . .
_._.Cori.sideraD.cl,o. que D · fundàm~nto
dêSSe mesmo Decreto foi o dà i'lsta-

ao

A Comissão de Estudo das Indicações a _que f<>1 presente a· de núma-o 13, de que é autor. o Senh-ar ·
- Depmado João Gomes_ ~ns El.. P-1~·-·· ~ina no s~ti~o de_~·_su~.:t;ies· ·né<>e.$ida.de. Nas sessões ordinàrtas,
· de eàda. dia, são sempre prest::.das
essas homeD31gens, o . que se. elcPlica
para nã.o
reta.'Ua<las e perde.rem a. 'oport;unl.àade. To...-na-se. dis. pensável, pois,
sessii.J especia•
só para êsse fim.
.
. S3.la. das .CoÍnissôes, n.'\ Assembléia
Co=tj.tui.nte,_ em. . 9 de . S;Drtl. de 194ô.
_,. Al/réd.G .Sã, .Presidente e Relator.

serem

Gabriel

ele

=

E.. Pa8sos. -

Jorge

.

. .

.. .

... .

. .

..

ser ··realizadaS com~' a --pzesfinça.···-dos--·
·da· Oréiem·Politica e SociaL-Os
:prÕponentes·
fmdamentam· a' in.;.·
INDICAÇi\0 N. 0 13, - DE 19.W, A
dicação
oom
os
seguintes·co:D.sideranda~-QUE SE REFE!U:: O PAP.ECZR
~considerando que durante- o 'perio- '
<Com. · ConstitU.içáA)) . :
do· dá ditadura estado-noviSta",-:quan- '
Exmo:. · Sr. Presidente da Assemdo o Sr.- - Filinto _ Müller -exercia· ·as bléia Constituinte.
·
.
funç(íes_<ie -chefe· <le Polícia,-a questão:'
Considerando a urgente necessiõasocial. continuava a_ ·ser
questão··
tie· que tem· o País de uma Carta
de .. polícia, ·vive::J.do os sindicatos ·sot
constitucional; .
o regime· vexatório é ilegal de ocupa· ConSiderando, por outro iado, que a ·ção;
Assembléia· deve· homenagear os mordonsidera.ndó .. ·'que· tal situação'·Jâ
ios ilustres do Brasil e de outros pai- . não se justifica no momentó·atuali·de···'
·se.s<inriã<>S. ·.
· ·
. ·pois: de derrota:dos os ·paiseso ilaZI.-fas-'
Pi-opomas que· a Assembléia Nacio- · cistas ·'e de ·' restabelecida-- a marcha ·•
lt8.l · Constituint?. se reuna ·uma vei
para:·a demoéracia:· em::nossa· Pátria;··:
eida 'três ·meses, ·em .sessão solene, ·a
fi.ril de preetar "as homenagens que··· . "CÓruÍiderando quii'd~nte a reéeri~"
se fiz€rem mister de louvor cu ·de te ·guei-r'a"contriil."a-Alema~a .. hitíeriS:'saudade às instituiçÕ€s e aos homeris' ta, o proletariado braSileiro, 'revela.n.~:'
que 'delas se torriaram merecedores:·· do .·i.un alto seritiiÍlento · · pa~riótico.
Dessa .forzria, Sr. Présidente, cum- · preferiu apertar á cinta,' evitando as
pruâ â. Assembléia: o seu· dever· e os· gréves, no obj_etivo· ·de·· contiililiii 'âa:
Wàbalhos da ConstitUinte teriam· ·a manéira qmis éficienté...~ ·retagtia:r~ :
aceleraÇão que. seria de desejar~se: · · da, _para a ajuda 'à FEB e- pará ·a vi-'
E' o que ·tinha a requerer:··- João
tórlâ· da.S Naçõés Urii<Ui.S; ·
Gomes Martins .Fflho:'
"c'o\lsiderando· que· em recente .entreViSta;' ·"trãnscrita · .nos __ Anais ·deSta:·
casa., o Exmo. sr. Presiderite'- da.:'·
niDICAÇÃO N. o 29 A, 'IlE :1946 .
Repúblicá, · decl,arou ·que ·"seria exi- PTÔiJ6e seta de,Saprovaãó Pe.üf Asgir • o ·!inpossível' à natureza humana.·.
sem'I)Zéiit'· Cdnstitiiinte···o ·ato''ao
es~ _que -essas ·~ndes· massas de-·
POder 'ExeC'!Ltivo ·baiii:cii.do iLm De- trabalhadores continü.assem· agarradas ·
creto..:zei conti'q, d direitO'ae'wéV'e; às ferramentaS e às .máqÚinas,--espee seja:ni' pedidáS 'infà'nitaÇõés' 'sô- - ran,do pacientemente que os patrões
'bre os r.wtivos da presenija ·dos . lhes marcassem salários que· enten-:·
«gentes da Ordem Política e · dessem, · inteiramente
conformadas
Social r.as assembléias dos· Sinàicom ·as cOndições de vida·que lhes·fôs· ·
az.tos.
sem assinaladas- pelas ·conveniências
do capital"; ·
·
<Com. Est. Ind.- 12) ·
"Consideran'à.ó1 ql1-e :nUÍn .. requéri~ '
Pela' indicação-que· tomou ·o núinero ,._ mentó- de:'úrgênci8,:~a.tado·'''dec n· de :
~.-de 1946;os'Srs: RepresentàntesLUls :- !eve:réifo·'i:l.êS* anO; =e ápi'évado·=uns.""'
Ca.riO'S. Prestes;· João :Amázonas,' ·;Alei'"' · • nimci:D:enté!' por :' està': 'Ca:Sa·, so],iéitaVa. :
des -sa-beri~. Jorge- Amàao. ··osvald"· .. esta. .AsSembléfa- ·1w Poâer'''Executlvo~
Pin'heirD-;· üO.sé -·~im; "Gre-sibri.O' !Be- ~- informar se rec.:>illléCe ou ·rião'o' ·difu'p;·
:~erra,'-claudinO"José·da· Silva; e• Carlos· .. to de greve;
·
lo!ari&hella; · ·pro:Poenl' ·que- · a .ASsem-:·' · .. c( ,. ....., · •· -· ·- -· ... -· -' - ··bléis··cv'llStituiiite resolVi··
·
.}~_lu.e~~-'~mqu~-;_. ~ _f~ce __do ..de~.
.
·
··
· creuv-•ei re
en..ando as greves,
l.G) '"aesá:Provar ó ·ato '··do Poder ·· contliiwfde·pe.a·c·anVic'Ção··:.:... eni'iiuii'
•Jb:eeutivo, baixando um dec'rew:.lei·'' nos 'eni:OiitramóS".::.... de'estãr"õ :BriSiJ.·
coiitta:.o -~lto. de. 'grev~; ··:. . . . . . . íug:IIÍdo': aos,, ~mprói:niSsói.
2. 0 ) ""~o'licitâr' ao· ;t>oder 'Exeéut'ivo. ria histórica Conferência de Chapw~.
~ue ih!!)riiie ôs motivos :Por-'quê'â.S'às~ ·. tepêé''quandQ' subscrev'eú a. à.tâ' r~o:"
.eeuib1eias dos . Sindicatos 'roltmm ). nheceli:do ó direitO de gxêve, ho.le Un!:"

.Amado. -:::-..Dc:.niel ele Carvalho.· -_·Se!f~·"Viana. A. de Novais Fi!hf?.

ag~entes

-=

'â.sSúÍJlidos .

'

versalmente

-· 2'JfL

~d.o :-éom·--exé~ó·

·- balho e ·incompatível com os supe:-loque ·_se · regem "por · res interêsses da produção, vedando-a,
métodos fasciStas; --·
pois, em têrmos de e:xcomunhão maior.
"ESta- AsSembléia' Na.Cional· CoriSti;.':
Se assim é, não- poderia o Govérno;
-tmnte .. resolve:· 1. 0) - desá.provar o . em face da Co:ristitui,_;;_, de 1937, baia\0,' etc''. '
xar um decreto-lei p~ssivo ae greves, pois tal · · deereto-lei violaiia. - a
p AlU!:C!:It
Coilstituiçãci: que o Góvêrno tem como:
.A. primeira proposição, no• sentido de
vigente, eis que nela se apeia pq,ra
"desaprovar'?- a Constituinte --o ato do . s. tribuir-se a faculdade ·de baixar · dePoder· Executivo por baixar o Decreto-. eretos-leis.
·Essa i'lcongruência, ess~ confusãolei-n. o 9.070, 'de 1'5 de-marÇO dêste ano,
~a--fundamento,--segundo os -consi- · . de fundamentos ;;uridico3 para a ::..tu.?.tieranda, no direito de greve, legítimação do ;E:xecutivo, é consequêilcia da
ào por· uma entrevistàr -do- ExlÍlo-. Se- - rejeição pela Assembléili. cói:tstituh"ite
:ahor PrtÚ;idente da ·RepúbliCa. e· peJ.a.: da proposição da -U. D. N.,- tendente
oircuilstância de ser assegurado o di- a dar corJio j\iridico' definido a .ativ1:..
reito- de greve na Conferência 'de Cha:.: - dade governamental, de jeito ·que- lhe·:
pultepeé, ·a que demos nossa. adesão;- tirà.s~e ·o característico ditatorial, que
sendo "hoje . ;universalmente - consa~ - é ó que se es!;adeia nos seus a.tos Ie-·
grado com exceção única dps países :- gislativos; baiXados sob á. invocação de
que se regem por métodos fascistas". -· poderes oriundos de. uma-. Constltl.liçao,
'A .éonclusão, segundo se deduz da pro~ · para desconsid.erá-la, para \"iolá.-::a.
posta, é que o referido decreto~lef fere
Dir-se-á que o decreto-lei 9.070 não
· e direito' de greve.
..
f-ere :a.·· Constituição · de - '1937 -porqué,
Segundo ·o nosso parecer; o decreto- - sob'·á. a.parênc:l!t de-·''regtilamenta'l'"'"'O
lei 9.070, _de 15 de março ·-de 1945; é
direito:·de'-greve·-·o- que·seria-·vedadó
ineongruente-- quando- -in-v o c a, .no - pela referida Constituição - em- lver-'·
-preâmbulo;· o artigo iso ·da constitUi- dade o obsta;- pois estabelece- que --só
ção- de 193.7, para justificàr 0 ato le- · se -recorra à greve -depois-de· esgotadas·
IPslâtivo criado pelo Présidenl;e cia as mstê.ncias e -recursos·· oferecidos ·
·República, isto- é; quando~ invocá -a - pela-- Justiça -do ·· Trabalho ·:e, aiiida;CorístitUição de -1937, para vicilâ-la ·d~ · mais, -para que a greve -seja legítima;··
!rente.··
isto é, para que -se -verifique a cessa•'
Efetivamente, , .8 ·Constituição-- de. çã?·cole!iva-do·trabalho;_é ?reciso·que
1937,-êm- que se apoia.- o Presidente da- · seJa deliberada pela ma1ona- '~os- ua.. República para -ba.ixiu- .0 . decreto-lei· __ ba~dores de -wna· ou--de v~na~ em9.07{}, estabelece;- -no• seu-, artigo:•-139,- :presas;· acarr.etando a para:lliaçao'- de_
após- criar na -primeira: parte' <lêste ·a _tõ~as ou de algumas das respec_tlvas ·
Jtistiça -do Tràbalho,-oque·-''A greve e . atlVida~es ~§ -1. 0 do- artigo- 2, do·de_o "lock~ut" são .. declarados -recursos :. cre~e1- 9.070)-~- -sendo ~ue _as··mani-'antl-sociais nocivos ao trabalho--e ao-'·- festaçoes -ou atos·de -solidariedade· 'Ou·
Cl&pital- -e tttcompátiveis com- -os, supe:. .. . pro~to, -que -·importem·· em'. 'eess~~;~o z
· ·terês-oes· da'-·prod uçao
-- .-naclo--- - coletiva - do
riores- -m
- -tra!lalho•·•-ou'--d'mh:Jmçao:
. nal'~.:- _
·
:~ivel e. injustifica_da de seu. rito?~
. - u- ._., ... - à"""'" ._ . f1cam
disposto nesta 1e1
Em conseq en.,_ .-nao -po """""' -o rorm......,.
·~>UJeitos
.~,~.. --ao· ·que
.. -con.em_
·v s-éna.
-__
d
·
't
léi
·''dis
·-vaga.
_._
_Govê rno- b ~-- ecre o- que·, poe
- ...
.sôbre -a suspensão:-ou- a.ba:nüono:•cole- .:· a~ad. --t 1 ··' - 1ém ·Qi.sSO--- t · ··
llvo
·do--trabalho!~'·
o
qua
"'eqúivále''ü.
r dlstin ~re o-te~.· a t ....... ti. ~d'~~aa~f;I_ec~.
.
:
.
• - . . _ _ .
çao en re cer as a Vl a es que,
admitir -a greve·-· o _que:~ 'C9~ta~:' desde 'logO'; ·são coll.Siãeraãas · -·funda:.:
~ressa:mente-do a.rtigo-l2:C e se~ pa-·" mentaiS: paiá''á: viãâ'do''j;iaiS e outras
:râgrafos.w•,•
- as demais'--. tiãâs' com"áccessõi:1D.s';
Osl tê~O's'" 'do- ' artigÔ ''I3!f 'São-;pe- ,. mas·. que- podéDJ.- passar â' ser 'ti·atiüla 3
~p1óri'o.S;"·pi>is- · 'eOJiSiãeram a gréve·- · como ''funi:iiunentais, inecilluitê'·_portaria ·
'lail recurso anti-social, noc!To ao "!.ta-.. do ·M;nl5tro' ão··Trabailid;· Industrta··e
:fmici -dos paiSe5'

Comércio <ar'Úgo 3. 0 .:§ 1. 0 ) ·Pelo a:rti- ·
. go 10 do decreto-lei,
cessação . do
· "trabàlho · (greve> por parte de trab:~.
. lha.dores· em atiVidades fu.ridamentais
é sempre considerada falta grave, -que
. "ji.istifica a reScisão do c~ntrato de
. trabalho, e, quantó à. greve de tràbalhadores em atividades accessórias: SÓ
a considera falta grave ·quando não
recorram· êles antes, e esgotem, as medidas conciliatórias e de justiça da legiSlação do · trabalho e especi3.imeJ:.te
às. consignadas no mesmo decreto-lei.
Como, porém, o Ministro do Ti-abalho
pode considerar ·fundamental qualquer
atividade acccilsória, segue-se que
-qualquer greve pode acarretar a sanção do artigo 10. ·
.
Na realidade,' .pois, haverá greve
quando o Govêino · qUiser· que. haja
· · greve, quer aplicando, quer não J.Plicando. os recilrsos que à lei. -lhe'· põe
nas mãos.

a

. Alegam os propqnentes que ó diraito·
de'"'iiéf~ é' univer5alihenté reconhecido
·é foi proolai:nâdo pela C:àniei-ênéia de
<Jlla]lultepec.
Acontece, po_rém, que se trata.- de
uma ata. que não foi -ra~ificada pelo
. nosso. govêrno, . a saber, trata-se de
um _princípio liberal, ·proclamado' numa
,_Conter_ênc_ ia internacional,· sem forma
pbpgatória .de convenção. ·
· A êle,,Sliá.s,
. não.
. p-oderia dar d.SSentrmento.o _Govêrno CÜSPO$.a.respeitar·
. e acatar a ConstitUição ·de ~937, ,que
.. cóloéa ã greve e o "loek-out" fóra da

_X~iÓ_
d_ec_reto_ .:.lei
.

.

'êom· ·eic~ãó- di_ Al.isúállá.. ti- cià.. ~Úa.

ZelãÍidià. ate 1932. A Frimça e a Suécia se alinham nesse . gfúpo. -b) No·
segundo' grupo dEi l;íidses, i>reaolllina.ntes no éontmentê europeU, a àçãÓ vo.:.
luntária no que conceme à. conciliaÇão
é combinada com . vários graus de
compulsoriedade. c) "O máximo de
contrôle governamental, acentua _textualmente Fitch, · aparece no _terceiro
grupo. o arbitramento compulsóno de
praticamente tõdas as· disputas, com
conseqüente proibição · _de_ greves e
"lock-'out" é o desenvolvimento Iõgico
do sistemá. de govêrno da _Itália, -da.
Alemanha e. dâ Rússia SoViética'·.
· -_ Pela ·constituição ~e 1937; o nosso
paíS se· silpUii.ha na po"sse:-®- tã.ci-PZ::feito ãparel.hàménto · de justiça. .de
trabalho, que as greves e "lock-oilts"
se tomariam desnecessãrias. e até no. civas, motivo por "que ·eram postos
fóra dii.- lei. ll:sse traço faz com· que o
sistelna: de· 1937 se· aproxime do vigc-·
rante nos países totàlitârios dá õcasiã.o;
' q~ê ~m a !t_ália; a Alemanha e . a.
_RusSla SôVreti:ca::----~-" ----- --- ---·
o·
. · des- ora examiií.ado
- decretó~lei
preza a proibição da ConstitUição. de
1937 e reconhece o direito de greve,
em_b_ o_·ra' éondi_·cione !'!-- sua
__ -Iegitiinidade
.
ao esgotârii.entô 'dos recursos da legi.:;,- .
laÇão trabalhista e, a· iliipos51õ1ll.te
para trabalhadores de .certa ordeni de
atividades, que .a lei aponta· como es.;
senci:~is, e .l!-5 quaíS, por siiiiples ·port;uia de Ministro, 0 Govêmo fàrá
.
acrescer· as que quíSér.
O novo síStema .brasileirô instituído
pelo, decreto-leL·9.070, "dá um .timido
passo à frente, ficando na fronteira
d t
·
d
. o·_ erclm"o e o segundo· grupo" à.a
- classificação de.· Fitch:; · poíS, como · se
.lê..nUJ:!l qe seus Consideiands., "sõmen-.
te depoíS de esgotados .os meios 1~ga.is
'

•.J

•''•··

. 9.070, ·_praticame.u_·
.. te,
,veda_ a_ ~eye, e as poucas concessões
,que Jhe ..:fiz são contrárias à. Constitui,
·
.
--~ ·de 1937, .invocada para dar 'ape.. rência. . de legitimidade à. outorga de
decretos-leis.
·
edia
· cómo· 'acent-ua 'Joim' · Fitcll, <iri ·' ~~·~:k!mr r/:efii!s~ C:~;e~ ~- .
. Ency;:_l. o: .. Eh~_, ~o~. ~~e.zlc~, V?lll.r:ne
Nã.~L~~ .ê.Ss~ ,e_sta.tuto a lúpót-e- ·
~·:~->.!.e.~~~- t~ tipos d~, con- , ~~·-.-ii:P~i:a;S. •. Y§z.es ,corre_IJ,te~· de greves
-~~.u~o-~~ve~III:eJ?:tal Pf!.!-9. ~- r~gu- ,. re!~àlç:atóri:_a,s,_ 8: saber_, , de greves.
IaJ:I:i:enta~ ~ -~~utas.~d)tS~~ats": .·. d~~t~}'...e~a~ ·8:-~~~ :va.n. .!ll>, aing>. .l:m.l se earacte1:'iza . pelaS méal~ da na.o co=gnadas na Jegis~ção.
··que :en<:ora.gexn a' (:oiicili~o e o ar- . Só ,a~te_à. .hi.Pótese de _gl:evéS que·
. bitrâmeb:oo' rortmt'árid"das" • ütas . . sê"pÔdeiià;nt aenoín"inàr'if"'litiváS das
E~· ó' m:êtimô'' carâêiêríStico-: :tfaóiril- ·: ~à:ipiis do'·~páre1!ia.i:ri"ei:lto ·~araâ.'i.''trariántê
p!Í.fseS de lirigria 'ingiesa, . l:ÍaJhlSta.
. .
..
.

.

nos .

-··m..,....

ora

as greves reivindicatórias exer- Co~titlli~ão de, ~937 .;._ -e não existe
cexa:iit"papel p.redomina:rite ·na evolu~ ato institucional que. a substitua, a
ção social, pois gril.ças a elas é que o
de~pr.ovaçãó pela AsSembléia de. qual-.
traõalb.o e o trabalhador viram asse- quer ato lé~slativo do Poder · Exe.,.
. gu..~o êsse mfriini'o ·de ~:iitias ·e cutivo é inóéua . e' sem maior significação do que á manifestação de qualré~ai'qué' hojê':rb.~n ~opOicl.ónado.
·· o '_que nos parece; em substãné:a, é quer' oigão coletivo- iião autorizado a
· . ·
· ·
que o- p'ri.D.dpio relativo ao· díreito a:: fazci: leiS~
cõiiiõ, ·porém, a ~U; D. N. entende
. gréve deV:e sé i;iroehma.do numa !ü- Çãéi. que se orgalliza. demcicràticamen- que à Asse~bléia c Cons.tituinte . ca.be
te,_ mesmo que o país conte - como o poder leg'..ierante, e o não. reconhece
contamos ._ coin Umá Justiça pró- ao. Sr. Presidente da .República; q seu
pn:a;aparelhada_pàra clirillliX' is con- modesto representante que formula estenda~ entre em;n:êgádos ê .enipregate P.arecer julga adotar as conseqüên:doÍés; :co;t~: ba~~-. na;· íeiii:5.J,a~ sóclal. ' . cias. da atitude partidá.ria desaconseo- que, porém, deve ser terminante- lhando ·a· aprovação do item primeir~·
. mente impossibilitado é a infiltração· da. indicação.
de influências extranhas aos meios
A . "desaprovação" do decreto-lei
~balhlstas a acionar as greves de · pela Assembléia seria inócua e uma.
trSibalha:dores· com manobras políti- Assembléia deve abster-se de prece_;
cas; com. fins de, através pertubaçõ?.s dimeiltos iriócuos.
·do tra.l;lalho. e da vida· econômica do
Qlie''éa:da.deputa-do ou Partido criti-.
país; realizar tima. doutrina . política, · - que ou desal]rove o decreto-lei. A Asou: uma forma _de govêmo contrária sembléia, porém como corpo coletivo,.
à. .de . estrutura verdadeiramente desó deve deliberar, em matéria de leis,
ou vC>tánuô-a's :ou revogando-as. :Nun;;
•mocrática e republiCana no significado . ocidental -destas expressões.
ca. se 'deve diÍigir a outro pOder que;
a n6sso . ver' lhe- usurpa a . faculdade'.:pe tudo, concluimos:
a) a Constituição de 1937. proi'be a legiferante, deSaprovando. ou apréivaii~ ·: .·
· · ·
·gz:eye. e -o lock:.oout, pondo-os 'fo;ra ela· do-os aios· legislativos.
lei;___
.
.
. Quàntô ao segundo ite:n da indicab) ,logo,• uma_ lei que adniita. a gre., . ção, nosentido de serem solicitauas ao . .
ve, ainda que · em circunstâncias an- Poder EXecutivo informações sõbre õs·· ·
gu.st~~.. será inconstit:uclonal; · - · "motivos · pór que. as asseínbléias dos- ·.
- c) ,Mas, .a Constituição de 1937 não s~dicatos ·. voltaram a ser .. réaiizada.s '"
com â.. présença; ·ifôs' agentes da. Ordem
~~, Sendo 'obedecida em inumaros
Política e· S'ocial", 'dâ ele por provádci .. ·.
dis~tj.v~s, de geito que é inocuo e
in<:op.seqüente .inquinar-se um Decre- o que não consta ou eSteja, isto ê, a." ·
'presença da polícia nas ' assembléias
. to-1~.
'
. . .....'de mconstituclonàl;
. . .
··
·- · · ·
sindicais.
d) . uma: conseqüência dessa adversati:v:a é que· o atual Govêrno, fazen- · · Em. conseqüência e porque nos paredo -"tabula.- .·rasa" da -Constituição, e ce que têm os Srs. Constituintes leginão ;tendo a ·Assembléia Constituinte timo direito. de se informarem sôbre
voü.tdo .um ato institucional que presi- os atos do Poder Público, parece-nos
àisse. à sua atuação, prbéede · diScri- que merece -aprovação o requerimento,:·
com _a seguirite redação:
. cionàriamente;
· Solicitar informações ao- Poder
· e) .Conseguip.temente, n!i.o há. in-.
Executivo ·Se as AssembléiS.s dcs
' constitúcio:rialidêdéS para Um. Go7êr- ·
Sindicatos voltaram à ser realiza-· ·
no· que, ~á.Ielil.nierite a 1ll:IUi
elaS com a presença dos agentes
bléia Constitirlrite, mOcl.el.i seüs"atos·
da Ordem ·Política. e . Social, e no .
se~ súi-n\>re
'
'
;
·
.. ~"'--~"'·~t~··... . :.. ~· .·. :g~~~Ç-~C? .·•.
caso afirÍÍlátivo, por que 'assim se
1> Conclusão lógica final: desde que
proi:edeu· e _quais as leis pemiissla Asssembléia Coristituinte .não · se
-vas.
'
t..t .>eou- a··raeuldade de Iegislat; e ·desEis .. o que se nos oferece. de principal' .
de .que seja admitido que. o Govêrno ·
atual não estâ· óbrigSido a respeitar a acentuar perante os nobres colegas_ da .
" '
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AsSém-

Comissão ·de Estudos das Indicações, nas ·mãos, e mais que "o Decreto-lei .
éiii relação a. Indicaçã.o -nfu:Oêió 29, de · n. 0 ~.010 Práticainente veda s.s gre~·
1946. s. c., em· 9 de ãori.z 'é:ie 194t{ves".
.
. .
.
· GabTiei ·lle ·.R. ·.Passai relatOr;· ·A.2Jreà0 . eoncordli.D.tio c:olll o ilustr~ deputado
;sã" préS!ciente, _peia. ·êonCiusãci, jfC?V!res . mmeiro .quando de.talbi , o. reaéto-.
. _F.i]ho, pela con~l~ão; S~g_a~ Vianna, .. na.tismo· fui. chamid.i Constiti.iiçã:ó de.
.peJa"conclusão, com_ voto _ell1 sepa~do, . 1937, q_ua.ndo conclui 'q_ue ·o l)e{:ietoDaniel Carvtflh.o, JorgeAmaiú),:rep,cj.do · lei n.o 9.07fl pràticamente proíbe as .
. com o seqUi.nte voto em separa~o:
greves, e ~uá.ndi::l 9.!irms. a. neeessida.. Voto em s~raào ~o I!eJJU_tadO Jor- de · democrática da ·proclainaçã.O . de
ge . A'f!Laàc, · sobre a z~açao_ n_. o 29 ~ri.Í>..ci-piru\ d.o direito
~ev~ mésml)
(Dzrezto de Greve) , na: Com,zs;;ao de
que o :páfs conte com U!Ila · Justiça·
Estudos das i7U:licaç6es. .
. pr6ptla; .discordo da grande ma.l&rlt.
A in~cação núm.ero· 29, da bancada · dás. s\UlS consideraÇões sôbre· Q
. co~ta. propõe que .a. Assemoléia. •. to e ds.s conciusões 'dó seu parecer:
Nac1ona1 Constituinte resolva:
.. · · · · · · · · · · · · · ·
· <i) -desa!lrovar o at<~ de Pma ·Exe.:.
·· Não me parece, inicia.l.tttente, que o
cutivo baixando o Decreto:.léi número _.referido decreto-lei seja. um passo à
·s.mti ~C>:ntra o dil'eito
gre-ve· ·
·,.,f.rente. nc: relativc: ao direito. de gtev~,'
.: b) solicitar ao Poder Eiei::uti'vo que ·· direito Primordial da classe trabalhaillfo:rnle os motivos por qué às s.Ssemd()ra, ~ua· última 'it_gTande-anna--n-.
· bléias dos. sirullcatàs ·voltaram'"ã ser- luta-contl"liL as-nnseráveis-eo:edlções- de
reall.Zàd&s· com s. presença· élos ag(mtes ··vida em .que- se encontra-,· contra.· a.
da Ordem PoU:tiéa
sociaL : ...
· :!n.com.preensão. e . a avidez de lucr-os
··.. ·Np s~u--I~ngo: par~er ~ôbre s.. re!edos- patrões Irul.is reacl.on.ârlos que ~
·
·
· · · ··
·
-compreendem . que a -classe- oPerária
:ri,da . J>).dicação 0 · de'Qute.d.<~. ~btiel ·é. nat!ll"al alit<àa. do· capitalismo ; na..Passos conclui· por desaprovar o item cional . para· a evolução- econômics. de
·.:P~éi.ro da. mdieaçã.o 'porque. "a de. saprovação ... do dec:r-eto-lei J;>ela .. ~..sBrasil e para a conquista .de uma ver"sénbléia. seria in6Clià ·uÍI:l3
dadeira demooraeia capitalista atnvés
bléia deve. absiel:.:se i:Ie procêclimentos. a qual-Õ]Íãrs--se-independesse _dQ-~..::_-__
· mOéuos'': ne_ r.é1erência .ao :iiiem. se- ipttal monopolista estrangeiro e· -dos
. ..,_·,~·._·A.O .. mei.ec
.. e. -olh.e .êle. 'a. a.n",._OVá~>iío restOS ·feudaes que enyi'aVam SUa 'mar~
' l>.~
-·
,_
"'
cha. .Pa.J:a o--'!ilrogJ:esso_.-M:uit6 ao -coa~
,com, u;n~ ..nova. s-edação,na ,qual .ante·
;,ç!l4~ ?- pe~ta :(orm$da.:,:.. por,;que _ trá,rio, em ·yéz de U!Il·."tfmido· passo
. '\"oltara!Il .. as assembl~ias.dos síndica- à fn:nte" o· ·Dec--reto.:.lei 9.{)'[0 é Uin
;tõS-_a.ser reâllZaqas c9_m a p:resênça;·dOS. Violento passo atTás, Iláo·s6. 2l0 le~t.!-.
nentes da ,Ord~m. . J:>o-litics- e SoCial . vo ao direito de greve, coràó -à pró·- ,de· .uzna outr$. indags.nd.o se- de :fapriã lll'al'cha .do· ·Brasil para .a !lemo-·
to ·isso sucede.
.cracia. A·Carta de· 37, que negou aMo .
. operáriOs brs.sileiros o· mais sagrado
··_Essas -concll.!SÓes sã.o precedidas de àos seus direitos, .foi. redigida e impos-:
·-tlllllabonoso -estt.'-do da ·Situaçãc do ta, ..a.o.pavo braslleiro quando o nazi-.
·-direito de greve ante a Carta. de i937, fascismo se- preparava. pal"liL a guerra,
do Decreto-lei n. 0 9.zyt0 que o regu- - :·no.:momento do. maior ascenço-d-o. fas:.
cismo· mundial,~ .Respondeu· ela,- colD.
lariza, e da situ:;LÇão do direito de greve nos de;m.ais países do mun<l.o-: eon.Sl.12S 1inl.i.ta.Çôea e seu. -reaci{l!:l.ati.smo,
siderando ·que o direito de greve não ao clima politico .daouêle .l!lt>ménto.,
existe. na Qarte. · ot1t0~ à.: n~ão - . qlian<:Í.o os. govep1~te$:.do .~nósso,,.pai& ·
.em 100'7, coru::Lui que . "o . novo siste- .imaginaram que o faScismo estava. Vi-Íru\ bJ:asileiro ins~tmdo pelo Decreto- . t~rios~ no ID,UI!do .. Más, cõm g\].~nlll
.-.lei n. 0 9.070_-:el.á. Um. ~do passo. a
just.a. da.s.:d~~ - .. ,as;_.~e;,;
. :{rente".;. mas . ao. mesmo tempo reco- .democracias · <:.apitalistas e ·a gran<le
. JJllece que "na: r~:ali.àade-; r ·•'• na verá · · ~emocracia socialista - contra o nagreve ·quando -o· Govêrno q1li.zer qile · Zi-iascismo e a ·sua cons.."(lüente Vi:baja greve, quer aplicando, quer não .: tória mllitar, .a. democracia .ganhou-.um
. .aplicando o.s recursos que a lei nie põe ... novo impulso - e ..ts:inbém . um novo

de
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e
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cóntéudo, tornando-se mil.is popUlar manifestação contra o regime falll.•e os povos re<:onquis- . · _g'~tá· : 9i:í(_íjri;pérâ . na- )~spaiJliii :· ~: _ds ·
taram uma série de direitoS que lhes ·solidariedade e mesmo de .simples peha.viam sido roubados . pelo fascismo
<lido de ajuda ixia.teriãi para: os repueli. ·ascenço. o povo. brasileiro, cujo ... bllcanos . espanhóiS~ espalilàcios .. uo
sanc."'lle correu na Itália em defesa- da · mündo. l:ssõ depois de'haver a· Assêm. democraéia, retomou em memorável ·· biéia Naciona1 cónstitü!Ilte, por iinâ.nicampanha a posse da liberdade de · Irii.i:ia<ie·; votado Uin ~rotéstõ êôi:itrá. os
imprensa, da liberdade de palavra f a- ·· rêpébcios crimes de· :FranciSco· Franco.
lada.e escrits, do direito de reunião, de . Eis que,
piãtica; . estamos' iiàndo
associação partidária, de greve, direitos . 'passos atrás 'nó camiribo.. democrâtiéo e
..êcsasresta' edem3Ul7·.toso. ~~!:,ot'os dneeggra.deovse,pqeulae .. ~i à' P.e:i-Jg~ __que_s_~rã_:!lifi;izi!náz:-5~~ o•
\.I.U...,.
atos do· govêmo tomando como. -base
.era crime julgado pelo Tribunal. de . para . seu julgamentO 'é como l<êrino
SegUl'ança Nacional,. de .. l:riste. mede comparaÇão á''Ca.rtá pai-a-ra5cista
:-m~a •. foi então pler.amente exercido
dé. 37. o amór 'e o '·respeito: a 'letra
. pelos 'trabalhadores braSileiros .c ainda . dá lei. i:lã.o .nos 'iieveiri. â:fàstàr do exa_na vigência-daquelas leis proibitivas e me' cia.' sitúação' rêâi 'existent-e no'i;íais .
.. quando . ainda vivia sua degradante . IIDaginé~5e:·o absurdo' que seriá .:..:::. I!
vida o malfadado Tribunal de exceção êsse 0 precedente aberto. peiõ parecer
que en;vergonhou,. ~,Jantes anos, do deputado Gabriel Passos -,-.esperar
nossa'JuStiça. Não podemos, no julga- .. que 0 .novo..govêmq.voltasse,.atrãs,.nas
. mento. dos decretos-leis expedidoS pelo
~•-·•'.atual· govêrno, .restringirmo-nos ào pu- liberdades e. uu~os. já conquistado;w
.,ro. formalismo j~dico, sem. atentar e viesse part-ir. das..limitações da Carta
· de., 37.. para,,. em.. -;i;)SeS homeopá.ti('.aS,
nas · ·condições · de fato, ' porque, ... começar a dâr ..'f tímidos passos à frea.. se _assim o ·.fizermos,. .iremos- .. em·
barcar em rumo dos-. mais perigosos. ..te·~~ .Teriamos. pérdido, tudo o que eon•
1 baixe, · · quistamos e. que-nos,.custou o. s::!-Ilgue
,.~a.gine-:-~~ qu_e :o.J~oY.'::r:n.o.f!.~~a,;:_
·
d
tá
d
d
dos. .nossos... iJ:niãos.. -mortos . na ;r;..•.,"li. a .
d
, ~ .P()Sse,. 9ue_, Rll,l f!-··~l> .. · e.;.,po_ eres . Não vou .me, demorar siquer,,no--eu:~~=:f'ef4~~~mt;~1~if"~~·;~:: ~. do,:decretÕ-,lei n!' s~.o7ti com:. suas
. berdaCíe' .. de' tiüi;irensã .: :hoje~ e .• ·"ute . ' ~taçoes "absurdas, . pois, ne~se .. p~r
',no_pais,.de1Xando~lhe.apenas
· · · · ·. · · ·
· · _.,... ,. ,o-~direito . -t1cular ,...concordo. .com a.
. análise'·•fe1ta
·
·:'ae.com "iai êoxa.páli .... .niu.fto. l:i:Ie- : pelo.::-elator.• .Apenas, quero fazez:-.no- .
.:dicti!.s:~os atâs'seéuD.~ôs'ê:ioÍ'pder ; . ta.r.. qu_e a: coberto .das'· greves: ..flcam,
. EXecutivo.
segÜi.riiios''á..'J.inliá'álio- .,_pelo; Cltado de~reto, as.gran~es. em··' ' · · · · ·
· .. · .. .., .... .. ·· - -·
. prêsas estrangwas .como a L1ght que
, tada. no._pa~ecer_ __ dq;.~);re_,~~tor
. !
•·
. ~riamos .·ter que .considerar. tal .fato --su~. o. sangu_e ... nao, apenas do-JJ.osss .
·'<;um tílnido. passo· à.":ti-ente~; :em .i~la- · . operáno como. d: t:odo o nosso .. p~v? .
.· ção ii.'.nbeidàue :de im:Pre:ciia:. jã;. que, ·, o _deputado .~onel, ~sos:. definiu
" ....
· .. ·· ·· · -"'' de
·" ·3~···.nao
~ · ·.
o ' decreto-lel
,n,o· ·c9 ' 070 ac
:·:·com
a ConstitUlçaq
til$a- · mmto
.
· be~
~· ·· ·
·•-.mos
··
.nenhuma
· · · '" liberdade
· · · · .. ·de.-llllprensa.
..... .....
,, d1zer. que
.ele
..
~'pràticamente,. veda,. as
,
· ·
É assmi' sucederia éom todós:'os éiil-ei- .. greves .
-tos e tôdas, aS 'liiierdàdés .'conqUista- · ,, No .en;tanto .IJ.ã~,cgn~o!doêom :i.sua
das peio povo braSlleirq.IÍ.o.éõ:r:rer.do análise. quando .se baseia ela, para
ano de .1945. 'E. assiril. está na:prã'tica ~XI>llcar o ti:Po~de.. reiiuamenta&ão :de
. sucedéndc), pois'.: a:. ii'míta:Çõ~ .. '.i:U- . greves,.,lia' discutivei 'aütoridade.. de
reito. de rewl.ião e à libéi-dadJi:. di~·pa- ... John 'Fit<::h. -A. sua .divisão nfo possue.
lavra se sucedem nas próíbi~ões · aos · àtuàlmente nérihum valor pois o. mimcomiCios;·aoii atos partidários e de or- .· . do não:esiá .ilãí-acio no .tempo e: 'hoje
gamsmós' poptilarés,"liiirltiições 'que se ' -o direito éle.greve é universal am};lla- ..
'avoluÍil.am 'cadà di.â'"que paSsá. ·'.Já 'mente, reeqiiheeidÓ, exceto.~naqUeleiõ .
.nos .cõinidos .. é . proibido tráta:r,-se .. da ..
:Portugal e. Espanhà. ond~
'c_arta de '37. e clie~ciu~se. .. âã .:al>~~do .. continú_a: o -~~S'ci~ino a dom.J.~àr. ~Winde proibir qualquer comício, ato. ou '_'.to :ao casQ .da U:nião ...SOviétice.,. que
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·o autor citado pelo relator situa no
ÚlesDici·j>:ianô' que a AlemaDhà. nazi e

atos, juiZes que, em nome do povo,
aprovam ou . desaprovam. E essa é,
a ItiÜia !ã:écl.'ita, basta" ·recordar ·as sem dúvida, também a melhor .ma·próptias'pala.ms aó deputado Gabriel neira de. colaborarmos com. o govêrno
Pii.Ssos" ao ·definir a greve "como o· para que se encaminhe êle no sentido
dos· interêsses vitais do Brasil e da·
d:!Ss1dio ·'entré ·as · classes" para compree:Dder~se logo que ela é· um · direito · · democracia:·
que 'se torna im1til ·na. URSS onde a
Quanto a<J segundo item estou de
riãO eXistência 'de uma classe .explora:..
a.côrqo ·com a redação. inicial poi!;
dora, venh:olocar. o operário e· o camque a· presença dos agentes da ordem
pólltica ·e· ·social nas citadas · reun1õe& ·
ponês com.o donos dos meios de produ~;li.o e Verdadeiros USilfruidores dOS
està mais · do que provada, lnclusivé
betrefícfos da indústria e .da'la.voura.
através fotografias largamente d1vui-.·
Qua.rido"o Brasil assinou a Ata de
gadas pela imprensa.
OhallUlteiÍec comprometeu~se moralAssim ·sendo, votó contra o parecer,
achando ·que a indicação número 29
mente S. ''réspeitar os' d1rel.tos
estipulados. Os tratados intemaclonals
deve ser aprovada nos seus dois itens.
não. devem ser letra: morta para o
·sala da Comisião, 9 de abril de 1946.
-Jorge
Amado.
·
nosso pais.
VOTO lll\1: SEPÁIIADO
Discordando assim de · mul.tas das
pi:en:i1Ss8.s. das quais partiu o ilustre
:Poucas questões, no Dlreito-ao-<rrarela.'tor :~tara as suas conélusões, dlsbalho, têm dado· lugar a · tantas con..:
. cordó também destas.
·
·
trovérsias e·· a· tantos debates quan.;
·~aô créio qtie a deSá.provação do de- to a que se refere à. greve; ou, como
cretO-lei pela. ASaeinbléia ·seja medida
alguns preferem· denominar, ao "diinóéUa.. · :t verdade ciiie a ma.l.oria da reito de greve".
Assembléia retir\)U-lhe o direitO. a le- ·
gislar; de!xando.;.ó · ao Poder Executivo .· · Estamos entre aqueles que· entendem.
que, se a -~iedade est;ivesse-· perfeita;.
até ·'que tenha..IÍlos. aprovada a nova:
mente
orgai:ilZa;cm~-a-greve ãeveria ser,·
Con5titúi!;ã.o. Pórém iSso' não· dimirealmente,
quali!icàda como âto -àriti- - ~
nue a. responsabilidâ.de da Assemllléiá. .
. pera.nte a vida-do ~ís. Nãp·só critl- · saciar' poi-qoe, ·em 'tal· sociedade; Cacandó, como aprovando ou 'desap_ro- · pital·e Trabalhcr teriam de se en~n;.
der em· ambiente de cooperaÇiio e harvandô os atos do' :Poder Exeéútivo, 'eis
monia, resolvendo · seus dissfdios vi· ·
a maneíia qÚe restá: à Assembléiá de
sando,
acima de tudo,· o interêsse cocumprir o· maior dOs seúS deveres:
mo3tra.r
govêmo qual o justo ca- . letivo. Quando um entendimento tos.;.
se, dificll ou unpossivel caber13. ã; Jus-·
:mlnho,democrãtico, onde estão o8 vertiça traçar S. norma a ser obedecida •.
dadefros lnterêsses do povo. Quando
Mas, intelizmente; ainda, vivemos· em· ·
a Assembléia.. desaprovasse o· Deciet;o.:
uma
sociedade em que os · interê5ses
lei n.0 9.0'l"O eStaria nAo resJlzando uma.
inãl'\'iduais
·se ~o~cpcem aos· coleti- ·
tarefa inócua, mas; sim. mostrando ao
vos
e
na
(lua.l,
não obStante haver uma
povo. que não é011ccirila com ás mediJustiça es:pecislli:ada para as questões
daS reacionárias tomadas pelo Poder
Executivo, que prótesta cêmtra elãs; de trabalho,- tal organismo carece de
estaria. ·assim elevando. ó· ânimo po- ·aperfeiçoamento· pára. resolver, com a·
1mprescl.ndlvel urgência, os problemas
. pular, mantendo &· sua confiança na
que surgem. ·
ar;:~ futura da Assembléia quando es·
Como proCuramos encarar os fatos
tiver . de. posse ·do· se>.l · poder legtslacomo êles' ·reálrnente se verificam e
tivo. Os olhos do povo -· já o disse
não sob ·o ·aspeeto' 'em que desejariae re}lito - estão voltados para nós.
mos . que . eles .se verificassem, é. que .
Não somos, como representantes ~leitos
aéeitamos o recurso à. greve como úm ·
dO j)ovo, apenas os· críticos dos atos do
póvo, -apénás os ·c.rlttcos -deis atos do
direito dos. trabalhador~. como Um8.
"legítima defesa••· cio proletariadó ~on.:.
govêrno., Somos tam~ juizes dêsses
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tra a opressão · e as inVestidas de

~ui; . empregadores.

Deritro 'do sentido que esposamos
ini~ente é que na Rússia também
nã~Ai. admite a greve. A suposta supresSão de classes que lá se verificou
· ·· suposta porque· inegavelmente
existem, pelo menos, duas grandes
classes, a dos burocratas dominantes
e ~'dos :trabalhadores, - !êz desaparecer ai o direito de greve sob . qualquer pretexto que ela nudesse ser rea-

geie, com isso, maior prestigio e. popUlaridade·.

·

Comó. greve nitidamente pol!tica temos o exemplo recente, em nosso
pai~, da que foi :feita por portuários
de Santos. recusando-se a descarregar· navios de 'procedência espanhola.
Causada por btores econOmicos !oi, •
entre .outras, a dos trabalhadores em
frlgcii-ificos, Cujas condições de vida
estiva:o;t no · nível da miserabilidade.
Políticó-~conõmica !oi a greve dos
liZàdá. . .
. - .
mineiros do Rio.·Grande do SUl, entre
~·-···
os quais os problemas de salário e de ·
· Mas vejamos a questão dentro das vidà
propiciaral;Il o trabalho poconãic;ões em que vivemos, dentro do lítico cara.
de
interessados em
reg'.me
ocldentar• ' manter a elementos
.· :·. . da "democracia
.
e:rerveséência
sbl:!al
· aet:!ta,ndo a existência · de claSSes é a
éi
fato
é que o fenômeno s~cic.l da
p~e ~o. eapital como meio de progrevé rião encontra remédio simplesduç_al? . nas . mãos de particulares.
men~e . pa existência de lei que
a
Nã~ .M ..dúvida de que as greves
pro~a. mas . na execução . de provi- .
causam graves perturbáções à vida da
Nação, trazem incalculáveis prejuízos . · dênçias que não dêm motivo a que os
traqàlhadores sejam . levados a essa
à «onomia nacional. Não há dúvida
também C:ié que a greve tem sido usa~ atitud~. ~Xtre.I?la· . O que é preciso,
sem a . menor dúvida,. é facUltar ao
da .em muitos países não apenas co- proletariado
a obtenção de medidas
mo t:1eio de reivindicações para a cl!is- -que· jUlgá.. imprescindíveis
e que ainse proletária, mas também como ar- da iíão :Podem ser atingidas dentro
ma política destinada· a criar nas do .sistema legal· vigente. Sem que isso
massas um clima de descontentamenrealizado, a existência de lei con. to não sõmente contra os govêrnos, seja
tra
greve
não .impedirá sua de!Iagramas especialmente contra o regime democrático, a :fim de levar os · traba- ção, pois :faltará o que Harold Laski
bem denomina de "condições psicolólhadores a aceita;r d~utrinas que lhe gicas
que :fazem com que os homens
apresentam nova !arma de organiza-·
dêm
seu
apOio à lei".
ção soc!a:I, ·na· quai eles teriani atenerro
incidiu a Constituição de
Nesse
didos todos os seus desejos;
1937, que proibia a greve num pais
. Distinguimos, por isso, dois tipos de em que as condições econômicas e
greve per!eltam.eÍlte di!erentes: - a
socla!s davam lugar à existência dt:.
greve provocada por condições de tra- classes qúe não se compreendiam e,
balho e · a greve provocada por motiaté -certo ponto, se hostilizavam. Dai,
vos pol!tlcos:
·
não obstante os rigores dos 'textos le- ·
gais, a eclosão de grandes surtos de
Um terceiro tipo poderia, como ingreve, eÍn pleno regime da Carta de
termediárlo, ser incluído: as ·greves
1937, no ·Rio Grande do Sul e em
com caráter de relviridicá.ção proletáSão
.PaUlo.
·
.
ria,: IllllS que !ora~ . provocadas com
A própria t!xistência. da Justiça do
o int'l!ito . de a~ 'Çibje#vo ·politico.
Trabalhô não impediu que o problema
En1;r~. estas estão a.S que resultam de
SE: veri:ficassé, porque . SeUS órgãÕS 'não .
~ 'dissídio de trabalho;·muitas' veies
estavam bem aparelhados e a demo- ·
~~D:c10
resolvidos pelo entendir11.
na soluçii.o dos dissídios !azia os
me~to entre as partes interesSaclàs ·
optarem por meios mais
.ma.:- .que de!lagi-am antês_ de qualquer trabàlhadores
expeditos.
·
entendimento para que um determi:.;
o govêrno atual, que em se.u início
na.d~ grupo político, surgindo como.in- ·
teve
de e:iúrentar as dificUldades cau-:t~~áíip, ~g~. a soluçãO.:e gr~.:·

ser

\ .

sadas por dive..-sos movimentos gre~...sSomos, por todos êsses moti'foe,
. tas, ·a ,par--de--providências de ordem contrãriQS. á aprovação da primein.
administrativa tendentes a solucionar narte . da indicação .
. os- problemas. econõmicos,, decidiu re- ~ Quanto ã. segunda parte,· estaino&
conhecer,. numa meritória marcha pa- inteiramente de acôrdo com o-.!:ela. ra a completa democratização ·do pais, tor que sugere -a seguinte red.a.çM
tJ fato social. que é a. greve, expediu- · · para o· requerimento:
do Decreto-lei a respeito.
"Solicitar informações ao PoNa verdade não se trata.. pràpriader Executivo" se
Assemblé~
mente da "regulamentação -do direito
dos ·sindicatos voltaram.·· a sei"
. de greve" por isso que o diploma lerealizadas coni ·a presença. ·da;
. g&l não estabel~ce os e&sos em -que a
agentes da Ordem Politica e So.. greve é legitima, a exemplo· da legiscial e, .no caso ·afii-mativo, _-poc
.]ação .do México, pois . não ·podemos
que assim procedeu e qua"is a.s
considerar como -tal a simples declaleis permissiva~;" .
.ração· de que a · greve. é·· permitida,
. Entendemos que- deve · ... existir ,_
. depois. de esgotados os .rec:rrsos da le- maior liberdade . nas assembléiaS, -silagislação ordinária, declaração e~a so- . Clicais e que a simples. presença . de
bremodo. vaga.
.
agentes . policiais. importa . na . coaç~o
Na verdade, também, O· decreto ~.não á ·liberdade· de expressão do-.. penatende aos:· pontos· que julgamos .. es- .samento, . principalmente, tendo em ·
senciais na- regulamentação-do·-direi- vista excessos. que; ao .sim-ples.-pre·
to da greve, prevista pelo --programa .. texto de•.observação·-por agentes-po·do -Partido· Trabalhista Brasileiro a , liciais,,foram outrora,. pratica-dos, ..co. que. temos a -honra· de ·pertencer.
. mo Diretor . Geral do , J:),epartamentõ
·N"'ao,há -dUvida, entretanto, que -êle ·Nacional do -~aba;lho,,fúnção, ,que
marca lliii . ..grande pa.sso . delnocrá.ti- exercemos, .até ~m. PO)lCO, ti;v~m{\s, in.co com o ..reconhecimento.:-em decre- · -.ierVenção. junto ãs autorid!!-des ·poli. to-lei,. da existência· .de. um;· direito .. dais . no . sentido 'ciê .ser ·.súprimida
de greve.
·
~ . aquela fiScalização. inj't.tStÍ!icávei ·~ ~ cüt
Feitas essas .conside.rações-. passamos · medida· que o,btiv.emos n:»nhmn ~re
a examinar a indie&ção.
jÚfZo a~io à. ordem púb::.::::;;., t.:l.:t\i.>.u.· Entendemos. que a· Assembléia..Cons- .
que. s~. Vênficoit' um grnndfi. ~.::an.
,tituinte, composta do. ~ena.do e:. da · .te5 desconhecido interêsse dos, trabaCâmara, .até que ..s~.la aprc:>va,da_ a · ·niaciores. pelas .reuniões sii]._di~S:is.
nova Constituição .nã{\ tem :função
. Concluimos, por isso, ])ela aprovalegislativa. Assim . nos _.manifestambs ção do requerimento àpenas qua:aio ensêjo. da votaÇão ,dó Regimento -to à segUnda parte com a redaçãa
da.~'\s.sembiéia, ·acompa~o.ndo o pon-::Proposta .pelo. eminerite sr. deputa.:.·
to de vista que foi ven~edor.
.
do Gabriél de Rezende .Passos.
. . Ora; se a Assembléia .não tem ,po- . S. C. em 9 de abril de 1946 .
. deres .. legislatfvos, m)lito menoS __ po- ·sega.das . ViÍtnna; Relator .
o. pOder de censuràr ou
.
.deria ter
·desaprovar á tos praticados J)eio ,Che1NDICAÇ~O. N •. ~ 29,. DE 1946, A QUE SE ltl!:. fe do E=recutivo :ó.o exercício de funFERE O PARECER
_ções que lhe-)oram: reconb.ecidas,·pe.:.
la própr~a Assembléia. Tal_ censura .. -Considerando que durante o penoou desaprovação importaria,. também, .: do da·>ditadura estado~novista; qua.nd.•
·na. quebra do régime· dé indepenqén- ·. o-Sr, Filinto· Muller exereia · as !un'Cia de.· pOderes fixadc na·. Carta ·de - ·ções de· -Chefe de Polícia, a· questãc>
'1937 e tradicional em no:>So país. · . social. continuava a se1· uma quéstão
Além de. inócua, como bem acen- ·· .. de. policia,. vlv;:;ndo os sindicatós· ·sob
tuou o ilustre relator, eSsa. ciesa.pro- . · :<).ngime. vexatório ~ ilegal de· ocupe.·
·
.
"vação.· seria precedente · perigósO._ pe- .• ção.
la natural admissão de direito · red. · ..considerando que. tal . situação • já
.proco.
.'nã.o .&e. justifiea no ..:momento --atua.l;
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depois de derrotados os pa:ises
Amazonas.Alcides SCLbença. fascistas e de r€Stabelecida a marcha Jorge· Amado- ~ Osvaldo Pinheiropara, a democracia.· en:. nossa Pátria;
- José Crispim_ - Gregório Bezet:T«· _ Considerando que durante à recente
- Claudino José da Silva
Cari<M:·.
guen-s. contra a Alemanha hitlerista,
i'r!arighella.
o proletariado brasileiro. revelando .um
alto sentimÉmtci pa~riótico, preferiu
INDICAÇÃO N- 0 35-A, DE 1946
a~ar a cinta, evitando as grev€S,
no objetivo d~ contribuir da maneira
Indica seja sugerida ao Pod~
mais efidente, na retaguarda, para a
Executivo a conclusão -da ccms. ajuda à F- E-. B. · e para a Vitória. das
_trução de -trechos . de. estradas, U
Nações Unidas;
·
··
·ferro rui Estado ela .Ball.ia_
(Com.: Est. Ind_ - : 13) _
Conside:;ando que em recente entrevista, transcrita -nos An'aiõ desta Casa,
o Exmo_ Sr. Pres~dente dá RepúbÍica,
RBLATÓ!tiO
dedarou que "seria .exigir . o impoSsível à natureza humana esperar que
A indicaç§"o n. 0 · 35, assinada pelo .
essas grandes massas de· trabalha-do- . Sr. Manu~l Novais e outrcs Reprei:es conünuassem agarradas às ferra- sentante'i da Bahia, sugere. q~e a,.Aámentas· e às máquinas, esperancio pasembléia, por intermédio. da. Mesa., se
cien~emente que o.S patz:ões .. lhes .màrdirija ao Poder l!;xecutivo no sentido
cassem os salários. que entendessem,
da· realização das seguintes· obras:
inteiramente confoí:madas com. as
a) conclusão da. construção do trecondiÇÕeS de vida· que lhes fôssem
cho de Brumado no Estado da Baassinaladas . pelas conveniênciaS .. - do · hia, Estrada -de Ferro Leste Brasilei- ·
capital",
·
·
ro, a Monte Azul em · Minas Gera.is,
Consid·exando que num requerimenEstrada. de Ferro Central do Brasil;
to de urgência, datado .de- H de feb) conclusão ·do :trecho da rodovia.
vereiro dêste ano, e aprovado unâniRio-Bi.Íhia,· entre Teófilo· otônio,--em ·
mem-ente
esta Casa, solicitava esta
'Assembléia ao P·o·d:er_·Ex.ecutivo ·.in-· Minas G.:rais e Jequié-na Bahia e a.
· ·
··
· ·
ocmstruçáx> ·do trecho · Jequié à Feir&
formar se, reconhece ou não o direito '·de sruntana;-€nl·Bahia., também-na.·esde g:rev·e ;·
Considerando que, em fà.ce do de- . trada Rio-Bahia_
crf>to 7 Iei regnlamenta,ndo . as .. greves,
Os signatários da indicação justi!icon~inua de pé. a conVicção ~ em que
cam cabalmente o wosseguimento dos
nos encontramos·- de estar 0 Brasil trabalhos · das ·referidas ligações ter.. fugindo -aos· compromissos assumidos
restr-es ·do Sul ..com o .·Norte. ,do- .Pais,
na histórica Conferência de Chs.pulencarecend<ó a. importância estratégitepec quando subscre:veu a· ata reco- · ca, · econõmica e. ,política de a.mbas. t110
nhece.'1:do -o dtreito de greve, hoje _uniestradas.
·
versalmente consagrado com exC<eçã.o
· O · t:!."echo ferroviário de Monte
única dos países que se regem por ,ll1éAzul a E:cumado é relativamente ~
tCY.ios fascistas; _.
queno, e os saeriffcios financeb:os que
Esta ASsembléia Nacional consti- .· . se fizerem. ·para a ·sua -termin-ação,
tuinte resolve: · ·
·inteiramente Justificados ficarão pelo
l,.ó) Desaprovar o ato .do Poder ' tênno final- de -uni-a iniciativa de- e:xExecutivo baixando um " deéreto-lel ··. traordiná.riG> alcance· para a vida· ns.cont-:-_a o direito de greve;
cional, ·Pois -oom · êle, teremos .Con:.
2: o) Solicitar. ao . Poder Executivo
clutdo a: grande longitudinal- brasi.que informe qs mqti'vos por que a~ asleira.
sembléias- dos .sindicatos voltara~ a
Quanto ao trecho da estrada de roser realizadas com a presença dos · cJ,agem entre- ~i:lo CY:..Õni' e . J~,
agrntes da· Or-dem Po!itica e SociaL . parece que já se acha no piano do
. Salas. d3.5 Sessões, 19 de março à e
Departamento Nacional' de· ·Éstr8.(11Ü; e
1946. -·Luis Carlos Prestes. - .João .sua conclusãc:> ..hâ .de ser, certamente,
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rodovias, entre o Sul, e o Norte, cÍ.1jo
. andamento se processava com impre~dente lentidão.·
len-o, , .
·
A evidência da guerra e os sofrimentos
impostos · às populil.ções •"lorOpino, por con.segumte, que seja
tistas,
não
contribuíram· pari que a
atendida. a indicação.
administração federal procurasse ~ú
Sala da.s Comissões, 9. de a,bril de perar as dificuldades aue se ante1946 .. Alfredo Sá, Presidente.
punham à. execução· da tarefa e rea.Daniel Ca.rvalho, Relator .. A. de
liza~se as ligàções ém plena guerra. ·
Novais Filho.
Gíl.briel Passos.
A prova é que a conflagração termiJorge Amado. ;__ Segad.as Viana.
nou e até o presente a Central do
Brasil não foi ligada à Leste Brasileirá, nem a rodovia Rio-Bahia
·INDICAÇÃO N.0 35, DE Ül46, A QUE ~~
iniciada em 1931, foi conclÚida. Dis~
REFERE O PARECER
P:ns?·me de estimar aqui a !mpor. Requeiro por intermédio da .Mesa t~n'?:la estratégica,.. econômica ~ poda ÀSsei:nbléia, seja sugerido ao ·.Po- lltica. de~tas estradas. Os excel-:!ntís···
der ~~utivo:
s~ôs Se~ores President~ ·da · P..epú·,
...
!)
Conclusão da construção do· blica e Ministro da Viação e o no:sSo
Estado Maior do Exército conhe,.em
trecho de Brumado, no Estado d!t
Bawa,, Estrada de Ferro Leste Bra- · de sobejo "o que elas vale~ e repre- .
sentam ·para a defeSa__ e economia
silefrá., a Monte_ Azul, em Minas Genacionais. Por isso atràv"és--cie:.:..:.um
. ·rais, · Estrada de Ferro C·2ntral do
pronunciamento
da Assembléia Cons.:.
·Brasil.
titui,nte, dirijõ-me a Sua.s Excelên.;..
li)
Conclusão do ..trecho da rocia.s . pai_a formulai: um .apêlo, . que
dovia Rio-Bahia, entre Teófilo Otoni,
o faço como representante baiano e
em. Minas Gerais e Jequié, na Bahia
como 'brasileiro, para qUe .1 ·pretexto
~·· construção do . trecho Jequié
a
a,lgum interrompam· a execução · de5·.: ·
Feira . de Santana, em Bahia, "também tas'. obras e "ai; concluam· ràpidai:nente.
na.~tra~a .RiÇJ~B~a....
· · Reconheço as . ime119as .dificuldades
financeiraSO.O "Govêrnoo .esf:e.r ,;_o
patx;iótico
que
se
·propõe
.
dispenderJustificação
pelo .. ÍJ.OSSQ equiLfbrio orçamentário.
A ligação da Estrada de Ferro Cen- Que .cortemos ~espesas supérfluas em
todos os compartimentos da Admi- ·
tral .do Brasil à. Leste Brasileira e
nistração
Federal e adiemos ccinsa roãovia Rio-"Bahia, são · os dois
truç"ões
de
obras de caráter menolS ·
· eix_ps· terrestres das comunicaçõeS t:n-·
u_rgentes,
.está
certo, agora, que pre~'
tre - Norte e sul do Pais. DtU'ante
f1ramos
·
ou
retardamos
. a conclusão.
a última guerra, vimos o Norte isodestas
estradas
por
medida
de ecolad9 •db. Sui.. em conseqüência
das
notiiia,
é.
uni
êrro
imperdoável.
Além
operações submarinas· alemãs. Levada
rE"liàa
que
oferecem
;:onseoüente
moS -por vêze,s· alguns meses sem reao . desenvolvimento de regiões m•:recebei. nex:hum abastecimento do Sul.
.
cedoras dos cuidados goYernamentais,
de~dó à. · inter~"tlpção . do tráfego mnestas estradas "dissipam o pesadêlo
ri~o.
O nosso comércio com os
de pensar-se :n fome e outros. O>!r.:
Es~dos se pa.ralizou por falta .de pracalços,
se outra guerra· nos surpreça .~m nossos vapores, cuja frota soender
sem
comunicações terrestrE'.s
freu tremendas perdas e por falta
entre
o
Norte.
e o stil. ·
· ~e ~e~ança,. na navegação costeira,
a!ll~Çl!:da ·~ . tôda hora ·pela presença
As estradas em aprêço. resol7em
de ·submarinos
·
·
indiscutivel e definitivamente o pro.. ' . . inimigos.
..
blema de transportes entre o Norte
O Govêrno de então resolveu aprese o Sul pelo interior · do Brasil a
lSS.r . a conclusão da::> ferrovias - e
uma. das realizações Com o ·que o novo
DePa.rt.amento .autônomo se :lmpará. ·li()
respeito e à. estima. do povo brasi-
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52.1vo de qualquer espécie de · agreslõão.

Sala · das Se5sõe~, 2 de abril de
. ·1946. __;_ Manuel Nôvais .. --: _Júracy
'Aiágalhães. Raphael Cincurã. · Da"ittas Júnwr . .:.... João Meneies.
NéStor ·.DUa.Tte.. 4loysio ele Carvalhb Filho . ...:.. RUi Santos. LuiZ
·Vianna. - .Tiieôã.ulo Albuquerque.·-
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tie Freitas,
.
.
.;.

vossência · · apresentar digna · As-sembléia· Constituinte sua inteire:
solidatiedade aos substanciosos
protestos tio lucidamente mani- .
festa.dos por vozes preclaras e altruísticas contra ideol:ogia e meioli
contrários base fundamental nossos
principios cristãos humanos e je
solidaxie<l.ade universal defendidcs
com condenável falta de pat.riotismo pelo . Senador .Prestes. <aa)
Fernando Escorei, presidente; Luiz
Mariutti, secretário; Carlos Lacerda Soares."
Era o que tinha a dizer. (l.fuito

O SR. PRESIDEN'FE.- Está finda
& leitura do expe{iiente.
.. o' SR.· MANOEL VITOR- Senhor
·Presidente, peÇo a Palavra pela ordem~
-·· " .
.
bem.)
O SR. PR:j1JSIDENTE - Tem a
palavra o nobre Representante.
O SR. HERMES LIMA (*)' 0!-fatéria·
.O sR .. MÀNOEL VITOR - tPela constitucional)· - Sr. Presidente,: Seoiàem) . - Sr. ' . Presidente.: Peço a nhores Representantes; as observa~.ões
que ontem tive a honra de fazer pe· jia1avra; à...nenas par2 coritrà.pôr a um
'mêm:Onai que aqUi foi lido· há dias rante a Casa estão· na consciência de
como sendo assinado por. numerosas todos, e decorrem de estudos, de técmUllieres catÓli<:as que . inc#veliÍl.ente nicos, sociólogos e interessados no
· ap(j:iávam o pontO de vista da bancada exame e investigação das coll!dições
. cciinunista, o . seguini:.e telegrama que sociais do nosso povo .
Dessas considerações podemos . de.nle é màndado de Limeira:
duzir
que alguma coisa . de profundo
"Seja portador repulsa três mil funciona
mal na organização
· ·_operários . Ci;;culo Lime:ra din.!.ribes .' cia Vida_mUito
brasileira. E' de lastimar
Senador Prestes. <a) Padre Milw:'
qu~. . o país. crésça, que ~ua . _ po~
Santana; assistente.".
pulaçio aumente, wpresentando o qua. ' Sr~ PreSidenté: são três mil cp~:·à- . . dro que ontem aqUi, desenhei _através
rios efetiva·mer:te reg i s t r a do; no
d.e . núnieros e, mes.mo, da palavra
Circulo' de Liineira. 'Não são a'.Ím:J.s. oficial, como cio trecho. lido da publi~igrimas mulheres· de um péqueno . ·cação do Instituto · Brasileiro de Geo- .
b&ii"ro distante eni s&o Pâwo·. E ccn- . irafia Esta~íStica.
·testO e duVido que católicos de fato
Não é possível, sem dú-vida, negar
''tivei:õsem'·desci.do 'a tanto, a não ser por ql,le tem haVido progresso. no país.
ignorância ou co!'l-çã.o.
Mas .é possi\Cel, perfeitamente, dizer .
· · Dé .s<: :t>ai.tlo, oniiê•. os. círeuios cpe- qtle êsse progresso não tem. acompa:rãrio5 · são .cénstihruias · de nuiori.a nhàdo .a .,evo~ução do .PQVo, nem lhe
êt'.tõEc:a;· eu ·;pOderia'·' obter: se iõsse: ne:. tem _ .a.Ssegurado condições . de cvida
cessário,''não 'iüinimas ass'inâtura:S de propícias ao seu. desenvolvimen~ .. E'
.católicos inseguros ou. dúvi-dosos. ~.... ., que .o progres59 .só .. :tem. beneficio.do
. de. dezenas . de. milhares .de catóhcos ..· diretamente certas . clâ~es da. pO.!Jula- .
canyiCt~. e r.êa.Iment.e ilumi~dos.
ção e apenas . .indiretamente a grande·
A respeito do mesmo assunto,. quero pai-te ~ela. E ist.o se -verifica ao..exa.. trazer .ao .conll.eclmento da Assembléia minarmos. ai'lllda alguns dados essen,ês~ ·. oi:I.~o~ tei~ama .. também· rece~
ciais à comW::~o. ,do problema que
bido de São PaUlo:
.
.
."aqUi, yenho~ eii)làiiâi:ld.o: em estàtí.Stica
. ,· ~~?, .. grande~ trib:uno . e legitimo ' 'ô~ recentemente, e nlliil&lista
nmnerosà. .de Pa.!ses, dos êhaniados
..Jnte$rete õa.s ·aspirações do e!eito- .. Pli.ises
. êiVhizàdos, . verificá-se: sinnor
.z:a.do.católico, a _Congrega.ção-MaPresidente;
que cn:irasu óeupa o "·tgél;iSrna . de São Goilça.Io Homens
. (~) :Não foi revisto pelo orador.
pelos sign.S,tários dêste, . sol~cita

e

>

•·.

•

.

.....
--~

simo·-segundo lug&r ·no·~poi-4:le-pes-

pólitica :zl.a.eional 5e verificam em al..::
e cinqüenta·· e nove · gumas 1inllas mestras da nossa politica
ano&oo·idad-e;-e cfúltim.o pOsto no- gru.:. traidicio:ii.ai e que es.bOÇarei'à. seguir ..
po-de pe.ssoas··entre -trinta· e sessenta,; e
A :ix>Iítica. ti~on.al bràs1lefra fof·
o1to-;anos·: de -idade, isto é, os ·grupos sempre viciadá. pelo" ·preconceitêi "de·:
lfUe ·são os mananciais uda. .. fôrça ··de .que a COnSCiência pólitica él'a"lini "prf;.•
tnbalho do :pais: Signi.fi.ca;·1sti:>; ·por- VilégiC>_ do' do u·tor, do ba.cbÚel,"do··
ianto, que· o potencial. hutnan<? ·ora.si- homem formàdó, poiq\ie -se ,,, dizia/ .e
'leiro •está gravemente ·sacrificado ·pela. ainda se diz- éonilinienre;· não s·er p()$.:·
organização,' direi melhor; -pela estru- sivel confiar a um povo'· analfabeto;''
1ura.. econõmica"do •pais:'·' E é exatasocialmente·. atrasad.o,:•o -govêrno· · •de·
mente . para ·chamar ·a atenção· •da seus. próprios destines, ·
Dêsse pecado mortal a política braAssembléia para · fato• ·· •tão · ·grave,
que aqui estou, . concorrendo com as sileira ·tem serti!Pre· pll!deéldo'' e tl.êle'
.·
resUltou· que· os paritidos~ entrEi · nós,'·
obsérvações do meu. disêiirso: ·
Sr. Presidente, 0 test da incorpora- foram ·seiil!Pre da' classe·•domlnante e
fã,o:à Fôrça Expedicioná.ria: ·BrastlE:ira· não tiveram com o· porvo senão as liga.:
.
def' ··- .
. ..-.~- ... ções episódicas das campanhas e dos
revelóu enor-me
lClencm nas couu.l- · -réli - . el. ·to is · A · bad- •·ê tes· · t' iS
f()es···de·: saúde•· e de alimentação-··do.. P
os e.l_ ra ·. ~
os s • a _
povo-· brasileiro. 'E .0 próprio •Senhor-;•' partid:os ~ao_ possUJ.am q~os _ne~.
Presidente' da República.,~ num ·do.s s<:us .• .. -org;~ao _que lhes. P~:z:mtiSsem
~
àiseursos,. teve ·oportUnidade ··de ref~...; ·· · flu_:r , na sorte e na vida~polij;ica._ .4C!
.
isto uand cha
. - . t . . palS.
.
~-se a . ; q ..•0
mav~~; a a en- ·
A issO, Sr~ Presidênte;se jUiitii outrO'
~ ·para. a def1c1eneia -~larmanta .. e,· .......,.._ .... 'd ·• · __.,.._. ·p· ""'i'- ··tr~·.-., i "-~1··· ·a.· .
·
dize
.... •-~.
, .. ••"'>"' e n~ O.uwca ..w.c o.- •
por aSSJ.In
r, escan-....a""""", ·na ·Ve- · • _" ..,·~~""" _. · 6 med0. d
·exata"
ri:ficação ·de. saúde·;dos"-soldados- -con:;. uescuu.L.....,..,... e . . .
.o P?VO ... _ -.
vocádos· -para-.:as ·.:fileiras :··da ..Fôrça::: mente porque ~ âfmna que ~st~ J:?-8. 0
:EXpediCionária. :.
.
.
é educado. -AsSli!l, entende ,a_ ~lite
.
_. _.
. . .. . . .
. . que os problemas do -povo devem· ser
En:t;reta:n~, · ~r_. ~esidente; ··com. .. resolviãos po:r:'"'ela;, •segwldô o_ prisl:il:a
tôdas· .essas def1c1ên~~ e com. tõdas-..:- de sua valorizaÇão-.nu_d~ seu mterês5e,
essas m,Ieri~res condi~ de·:;nda:-·e.: o que resulta ~= atestãd.o de incapreciso ·que r~nd~rn os_ -o II;OSSO t;-lb~to .. · pa.ciiã.a.de polltica · à mas sã.· "da· po.:à ca_p!I.Cidade-~e s~~rificio e· ~e· reslS- ._ .. puláÇãó. .
.
~llcza:
.. -do· homem . brasil~o~· (Muito . . o· s"r. c~:;..·pos YTer al - v: .·s'a Ex
bem:r TrB.balhánd~ ··num· ');)ais .dif~éil{' _r.elê~~-~;·._.-te- ~~ a.p~?·- :e:sse,
q~e a., ()nda do. . ~orque . me "U.~r- · -mêdo ou êsse r-eceio ainda ~ -mantém-,
lliSlno · aco~tumo:J.·a. mostl"~r. ~:>mo wn- · pois. no- momento· a policiar-tanto- do, dos· mais: -ncos--.·e. _ferazes~: do,· mundo;_'''{ Rio como de SãO· Faulo :não permitequando a_. yel"da!d~ -é. que :se · 0 Br~su._>.': cOmfcios, reuniões, em que o povo se
apr-esenta.·
condiçoes- · prl.vilegiadas·.
'de····
""'" · ta.r· • livremen...,;
· .. - ·.. •;..·· -·Entr-e·
também
-..... .
dift.,__
.. possa·...ma.w.ues
riqueza; ·:
. ' aprese... ,.., con sv=' •" tali.t0· -- dir- ito d '"li ·'-.. · nif- St ·- ·
difíceis de•serctra;balhado;,;o homem:·•·.d· · ·-~......... e~" de: vre_?:D.a. : ~
~A .. ·t
·--~ e pe..............en.... eve ser inConcusso- e
..,...,, · . · b. · "d · .
b , ......eu-o,r·em ora;: esampar..,..o;-·'' ettL· -'"' res""""'"~·.., · ··- Ias'·
tórldà.d · • re!ioliza.do :,: muitó'•.· Por·-''' isso·~::mes.;<-:·
.,... ......o pe
au
. es. .
mo;•·-torna:-se :m.ai&'.:gz-a;Vé·'o áibandano·:;c~ O ··SR.···HERli!Es--LiliU·- ·uma•''das·
àas''"Populil.çõeS:•:!às ~- :mãs ; <:ondiçóes''':; observações· mais 'corrlq:ueiras de--nossa:
de Vida em.qu~·moure.fam quando'ne.::~ .. vid:a politica· é a ·de' que·-não-' há.·
eessitamos· ·,de ~potericial 'huiliano, ~a.:.'·· opinião· -pública" ·no ·BraSil;·
pae!.tádo' para: as '-gigâiitesca.s:: <tarefas ·· - Ora,' nãó e' poi;si-veFãtlriütir. tà!'coiliá,'
tia -'recci:àstruÇ~ na.Cfo'llàl~-'. porque, a rigor, qpi.nião ~pública' éxiste'"
Sr.~ .. Pré.Sidente; ··aquelaS' .. ·con:dlç6~s'-- até. numa.· tribu--de -selv~ellS.
~~Ué ''sumàTiamente enwnere1·· no- me'!l....
o que· se ·quê:r-•di2ler-, 'POrém;·•q'ualldo
tUsclirSo'"de ontem· ·não'Poàfa.m deixar"" se -assevera· a ineXiStência' -de·:op:tUão
lie ·refletir.:se na· organi2a.Çâo poifncá.• · púbiica··lJ.o Bras:tl·•-- e ne~ sentido
· 4ikl povo·'brasilell'o; e os refJ.exos;<iessa.: · .há-até.•llina••àt.timação'de-José:.ve~
mt'IW.Ção . econômica na orgaruzaçã:> ·rfssimo, segundo a qual D. Ped:c n·
!0&8" --entr-e ;quinze

.'5?-

-

28a_-

era, por ·assim"dizer, .a. opinião púclica.
Sr·. · Presidente;· outra. observaçã:>-d.o Império - o que verdadeiramente
parece-me vital ·para. .. compreender-se··
~ quer' signif>car é que os· Partidos
.o divórcio -entre a ·prMica política ..
kadicionais, até hoje,- não tiveram·· · tradicional; ·no Brasil; e a- participação
ea.pacidade para · organizar essa opi- efetiva ·do povo orgl!Jliz2.-do · nos seus ·
·
niã.c'púb!ica; '11ão 'souberru:rr enqua-drar quadros partidários,-- .
e :;>o· v o· · militantemênte organizado·· ·
O Sr. Gabriel Passos · - Penso
para> à defesa dos· seu5 inter'êsses ·e - que tariilbem se di:!Ve le"'fai 'em écm.;, ·
preferiram sempre· à.preciàr êsses ill- · sidemção, não só a deficiência: pai"-' :
~rêsses do seu pcmto de vi s ti de ' tidária, mas-; igualmente, -a ignorl!.Il-·
claSse; ·que poderia ser prOgressista~ cia. d'!IS massas, que . não sabem, muieomo" muitas vêzes o ·foi, ·mas· que,' tas ·vêzes~ cliscrim1n.ai- quais são seus'
Terdadeira.mel.te; atendia primeiro a · direiltOO: Aperias u.ms · minori-:J. teni
êsses interê;sses, para só depois, e de· perfeita oonsciên.cia. ·dêsses. ·direitas.·
modo- reflexo. , atender às reais reivinCOmo criar partidos com essa vita- ·
dicações da massa -da pcpul::çã·J.
lid:ade que V. e:x.> proolama, com
O ·Sr. · Paulo Sa.rasate · - Acontece · ma.ssa: -ign03:'a.nte co!n:> à. ·nossa?' '
mais -que; quando ·se procurava arga- · ·
o SR. HEru.ri:s LIMA -. o parnizar. partidoS;- ·visando justamente·· o tido tem de ser um instn.i:-n:>nto pcbem -do· povo,· a fraude· eleitoral. que·., litico e u.m.a. escola, a.o m.esm.•> ~empo.
eampeou dura.ute todo êsse tempo no·-- (Múito· bem) .. O "partido não pode
Brasil, impediu qualquer tentativa ·em deixar de · ter essa função eãuca11a.l-sentido. E quando ia ser realizlicto · tiva.,.
_
_ .
. ·
.
um• pleito livre, que estimularia ' os
o sr. Gab-riel Passos - Poãer!Z.m
homens realmente interessados 'pela' · influir nos govêmos para que criassorte do ·povo a formai'em ·'partidos·;· sem escolss.
houve o que ·-todos nós sa.bemos · ..:.:.. ·o
ll:staido- Novo...
o -SR.. 'RERMEs - Loo - Escola
·
.
.
no seDJtido: políti.ci>. ·
~

O

'SR: "HEIWEs''':LzMA -·

"A

obser;.;·--

O

-Sr.

Gabriel

'

PaSsos - E.<:Cóla 'no'

'

-yaçã.cf'de v. Ex:a;tem tOdo' caoimento; · sentido políticÕ para a. elite:· sem dú.:. ·
e eo:rifirma· qué' ós '!iattidos,' no 'Brasil; - wd:a.; mas a. massa. ;prec.:l.sa apr<>nder
através da política tradicional,· nii.o · a ler, prum _a;prerider na -cartilha d~
~- :feitcí outra coisa, até·hoJe, senão
cliie:i.tos·.dos ·homens qua\s ·.são· êsses
~úlai por intermédio.. das- · má-.. direttõS.
·
fi1Úna5 políticas e eleitorais,·a vontade.
Mas· os·
0 ··SR.. ,HERMEs LIMA - _
poptllii.r · ·
partidos · sabem; · per:fcitam-ente, ·1)0!' ·
· . O Sr; Ernani· Satiro - Vou ·adiante:
e:laPE!riência própria,· -.que,· ··quando •·se
llláo · haVia · nem partidas,· desde · que
dirigem ao. ·povo, e.:u:ontram resso-·
:aão- tinha !ti âmbito nacional. Eram. nê:nci:s . ao seu . -aü)êlc·:··'
meros· agenteS dos interesses regionais.. . .v. Ex:a vê- bem êsse !a.to através
o SR. HERMES':'LIMA _..:.... ·senhor·-. de alguns exempilds da t>istóris.· · po-'·
. Presi<ientedi lnadmiSsive1 que o pov0 ~- lítica ::õacionah~ · ·
:aão ·posSa.- participa!', diretamente;. da·O -que ·tem· aconrt;ecido ·no Brasil• ·é
'Vida.'-pública·-nac!onal·e· não possa ser- que··o po;:o;·a. op~· ,J(!blica, cuja
·
--pro-:
erganiza.do ··-seguJJ.Elo:··as
·baseS· conve- ·.· e""'d•"--'......,.""'==- ·se •nega., ·so'·se_·"""'e
J.JVUllientes à expressão- autêntiea 'da ·sua, . nUIJ(liar, por-- as-sim dizer,-- excep·ronta.de;- .
·
ciorui.lmente a_t·ra·vé S' ·de .. '-campa;.,
..
.
.. ..
".
. . Ilhas eleitorais ou 'l.'trnvés das revo- ·
o __sr. Campos :~~!~~if V. ~- · achs:· · luções,. Nlln,guém pode "legar tJ.Ue tem·
t~ue o l'OVO pode -;--.·-'estar se, sem- havido revol~ ne:;te pais, -como--a
ser-a.trav~ de·seus·smdi~atos;-de·seus -.de l9'3Ó,· à qual a massa da opiniáo.
.a~ios, de suas reunioes_ em praç3. · pública fo.i !$Voré:vél. ·sentia: se que~
__ púb~~ ~ .!!- inter:v:~ça.o d~.. ~le-, a opiarião púlblicà e.;;,t!llva ·com ·_elamentes da Ordem Politica. e Soc1a..?
ma.s _que normal nien.te não se·
O SR.(·· ·HEI!MEs·'LlMA Evidente-,--· manifestava, j)O'!que ná::> possúe or•ente; não.
canização; e não a :>o.>slle pcrgu:! o!.'

partidos tra<:iiclona.is s=p:e se· con.ten<t!i.i-am ·com sua ;>ÓSição de par. ti'lios de· classe, de parti;dos da cla:::se
·doininante, partidos· qu~ defér..díam
os iriteresses nscionaãs ar-ra,vés da
valorização dos interêsses de classe
que êles representavam.
Part~dos

. O Sr. Campos Vergel -

d1is elites inlteleotua.is.
o sr. Jurandir Pires· -- Vossa Ex-

conhece alguma espécie de
govêrno em que não haja. a dominação de Ulllla das.>e sôbx;) as d~
mais?
O SR. HERMEs LIMA Outra observaç-ão que
parece importante
na vi·da po:litic~ brz.siletra é a segui.n~e: a presença doa piYvo milH.ants;
e organizaO:o na polit.i~' brasileira
cõmeçou a surgir ·de modo m3-is ponderável depois da guer>ra de 1914,
exa.tâmen<te porque aí já. era. mais
numerosa a cl-asse do o.y,>eraria.do ind'llStrial.
Mas, sr·. PresiÍdente, á presença
dessa massa· do povo pólitica,mente
organiZa.dO depoiS da ·guerra de HH4
coiricléJiú coin a gr!l.nde revclÍlçãc
. 'sciciàYsta que se· OP"l"Oil nfol RúSsia.
E tia( num país em .
não b.avia
Jir.ática de órgãiiiZações popÚJe.res,
num país em que não ha.via · triaiÇão
· de ·pártidos pópilla.res i!-.J.litanrementc
~rganm-dQS, · essa i!'\-tervenção do povo
e do jm)letaria.é!o na potitica ·foi sem:
pre olhà.da cOm. suspeita e com descoillf~çi cllld:a · "Iez · maiores: · :e:sse
· fa.to pod~ ser observado nâ atÍtúde
de ·severa. vjgi.Iâ.licfa: pOlicial que o
poder mantém até hoj~;· ccmo um
· dos 'dóg:inas ~- sua. fun:ÇOO · em ·fac~
<ie· t6àa. o:rianizac;ão ~a;r. que vise
levai o povo influir, atr.a.véS dé orgiirilZ!lções. ve~me'D.te represen:..,
tatlvas de· - suas !is]>lraÇões e "suas
reivmdicações, na polf·&lc.'l. geral do
ce~ênoo

me

que ·

a

"'Pais.

.o· sr .. iazes

, 'me

Maeluidn ..2 :P~imtta

v. ·Ex.;; .mii :i.l>ar-..e·. ·Pelas~ obst'r-

·. v'àções qué' .tenho :ei.to, . nota-sé. no
,;;sra.sm. o ~te:. () (iu~ há é· uma
.. .c!i.ça" dos· 'ca4:lós eleitorais aos ·ele!. tci'.rés,. seja. qual fOr a classe a que
.

pelltezÍ~.

.

.

o SR.
aspectO

.

.

.

'

~se

HEnms LIMA

é

3.insda-.:Iomi.."l3Jnte da poli1ica triiKudon<al .
o· Sr. JaZes Machad..:> ..;... Que não
mu~ou, mesmo _depOis' da gu~rra.
O SR. HERMEs LIMA O que caracteriza o elemento novo da. politica brasi:l-eira. é a p:-esenç-oa.. do :povo
pclitica e militarmen~c o:ganizaO.o
em nosso. pais.
O Sr. Jal.es Machado . . Mas a
massa que V. Ex.a tiescr'evcu ainda.
não pode org.runizax-se.
o sa; ~s LIMA -. sua presença organizada ainda não é· poderosa, mas virá a ser. Está, ainda,
adstrita aos meios mais adeantados,
ainda não atingiu o interior do país.
Indica, exatamente, o ·sentido novo, o
fato novo e dominante da. polftica na_cional :·
"-·
o

O Sr.· Aureliano · Lclte-=-E•-·inciis-

cutfv-el que a massa vai se tr:tr. nan:do consciente, de. u::t.S . tempos
para cá.
O Sr. JaZes Macliado - E a nossa ·
. ConstitUição, de que ·V. Ex.a é · um
dos feitores, há de atender à grande
massa do povo brasileiro, para· que
brevemente,...:venha a integrar os partidos, conforme -ãime_iamos ·no· -Brasil.·-, .O

êR· ·.~Pias' L~.

:-:-'

~~

'merite' Por . isso estou fazendo estas

· consideraÇões.
Sr. Presidente, · a vigilância.·· poliCial em· face ,das 'orgâniiàÇõ:es PoPUlares é;'como disse, uni dogmá do_ pode~ público; N~o h~ nem .. ~t: :haver reuiliáo popular ou de operários
que. nãO . se . éónsidere. um perigo potencial à ordem dominante.
.
Ora, ·no :fundo ·· dêSse medo, dessa
desconfiànçâ, dessa Vigilâncià· pollcial,
nãci e!:tará; porventura, o reconheci-..
mento 'iriiplléitp de' 'que
oriariiZãÇão
vigente e dominant~ no pais_ na(J aten-·
· de aos "interêsses nacionats? Pór qúe se
teme dêSta. ma.nelrá 'que o povo se arregimente ou que ó' proletiniado' éxer.;.
ça livremente ·as· suas atividadeS politicas?
· ó sr: ja.ziS Machado- Ex:a_deve
. esclarécer· que . essa. opOsição à. orga- .
nização do POh. :-,.ocede Cas govêrnos.

a

v.

O SR. HERMES LIMA :e jus-·
tamente o .que estou dizendo, e vou
exemplificar.
Não podemos negar, Sr. Presidente, nem nego, que a legislação trabalhista.
estimu.Iáda e reformada pela revolução de 30 e continuada sob a ditadura ...
·

O Sr. Aureliano Leite - Continuada antes da ditadura pela Constituinte de 34.

O

e

-

Iniciada
pela re'l'olução de 30. ·

SR. HERMEs LIMA

ren~lVada

O Sr. Aureliano. Leite -

V. Ex."-

passou imediatamente da revolução de
l!i3o Para a ditadura. o que houve
entre a revolução de 30 e a Constituição de 34 não foi, propriamente,
ditadura, pois esta veio em 37.
·O SR_, HERMEs LIMA Quando
me refiro à revolução de 30, quero
dizer o período de 30 a 37.
O Sr; Plínio Ban:eto · - Aliás, a parte principal da legislação trabalhista
emanou do. Congresso ..
· O Sr: José Augusto - Já antes de
1930, havia a lei de acidentes do trabalho e a lei Eloy Chaves.

0 SR. HERMES LIMA - De fat~,
mas ná<> há dúvida de que só depois
de 1930 a legislação trabalhista tomou
_impulso.
O Sr. JaZes · Machêuio - Porque o
Sr:. Getúlio Vargas. precisava das massas, para que lhe dessem o titulo de
"Pai dos Pobres".
·
O SR. HERMEs !.Da11. Sr. Presidente, antes de ser político, sou professor, quer dizer: homem que procura. compreender antes de juiga.r.
· Não posso, francamente, deixar de reconhecer que a ditadura izl!pla.ntada
no pa.fs em 37 manteve a 1egislação

s:xial e procurou dar-lhe aplicação,

embora, muitas vezes, demagógica.
-Mas disso efetivamente resultou beneficios para. a. população trabalhadora. do pais, sobretudo por haver despertado a conciencla política do proletarla.do. Não é de somenos importãncia que, um operário possa; hoje,
entrar num tribunal de Justiça trabalhista e ali encontrar ambiente de

simpatia propício à rei~cação dos
seus direitos.
Um Sr. Representante - A verdade é que, antes de 1930, ·nada tinhamos que se pudesse chamar de legislação trabalhista. Os regi-Ines antel"iores, que consideravam a política so.cial, as aspirações dos operários mera
questão para ser resolvida a páta de
cavalos. o regime das oligarquias, ·só
fizeram socalcar tôdas as vozes que se
levantáram neste· parlamento tendentes a dar ao operariooo bra;ileiro ·legislação condizente e humana. Sõmente depois de 1930, conforme disse V.
·Ex.", tivem~ legislação condigna, legislação ampliada dentro da realidade
. e das necesSidades do operariàdo, pelo
regime ditatorial. Esta a verdade, que
ninguém poderá negar.
O Sr. JaZes !.!achado - Mas foram
esquecidos os trn'balhaAores do Caln-

po.
0 SR. HERMEs LIMA Reconhecendo o fato, como o reconheço, faço-o
sobretudo llara destacar que nunca
taivez a vigilância e a. opressão policiais foram tão -apertadas sôbre as organizações trabalhistas brasileiras como no tempo da ditadura.
(ll!uito

bem).
O Sr. Aureliano Leite -

E' o que

vai ficar na história.
O Sr. Jurandir Pirel> - Tôdas ss
reivindicações da campanha eleitoral
foram para :voltar ao sistema anterior
a 1937, isto é, à liberdade e autonomia
dos sindicatosO S!!.. E:E:RMEs LIMA Peço aos
ilUstres colegas que me ajudem a terminar meu discurso dentro do tempo
de que dis:Ponbo •.
o Sr. Segadas Viana - Esclareço a.
V. Ex." que, desde 43, essa ,opressão
não mais existiu.

O Sr. Jctles Machado - 'V. Ex.8 acha
que a lei social brasileira se tem apli-

cado ao trabalhador do campo ?
O SR. liERMES LIMA Ela é insuficiente, mas tem produzido beneficios embora restritos. Isto ~ teconheço.
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o Sr. LeÔPoZdo Peres. - V.· Ex."'
fala. com isenção e superiorida.de.

enfrenta::- os terriveis problemas da organização nacional, se não .por
política · solidamente assentada ·no
o SR. HERMEs LIMA. - A vigi- apoio popular.
lãncia da policia, a opressão policial
o Sr. Plinio Barreto -- Diferente
acompanhavam "pari passu" a vida
da politica antlga.
dos sindicatos, as manifestações dos
0 SR. HER:ME:s r.nu _ o povo
trabalhaaores, e sempre pelo mespode manifestar as snas aspirações
mo motivo a desconfiança do
porque as ~. mesmo o -povo anal!apovo, o principio pe que o povo é uma
beta, mesm·o o povo que as elites não
esipécie de vulcão adormecido, um poconsideram capaz de possuir conscitencial de perigos. Tomo, porém, a
ência poiitica, porque a consciência pcrepetir que essa conviCção generali- •· ,lftica é consequência e reflexo das
·zada só faz demonstrar a. precariedade
necessids.des e reiVindicações que o
da organização ecônomica nacional.
homem tem na procura de nível meE essa vigilância· e essa opressão polhor de vida.
licial também não cessaram no atual
sem .dúvida, Sr. Presidente, o pro- .
govêmo.
·
•
blema que se Jmpõe no país é o de
Ainda agora, Sr. Presidente, o Conuma transformação.
·
gresso Sindical se realizou com a fiso Sr. Plínio Barreto - Radical.
ca.J.i:za.ção ostensiva e insultuosa da po· o Sr. Agostinho Oliveira -. De 11- .
licia, que ficava na porta da sala das
.berdade.
'.
reuniões do Congr~sso, tomando 0 noSR.
HER:ME:s
Lw --::::...-N"o- ari6
0
me dos Congressistas·
.
. da . graça de 1946, não será possível
Não é possível que alguém deseje seja
netri compreensível que a Assembléta
a policia Unicamente a fôrça capaz
constituinte deixe de encarar de face
de manter a ordem que deve existir êste problema: a necessidade da trans. no pais.
formação da sociedade brasileira, para
E Senhor "Presidente, precisamos
que ela não apresente o aspecto ve..""inão' perder de vista que disciplina_ c~ficado atravês do depoimento dos mais ·
vil é coisa muito diferente de disclautênticos--e-aut~ados observadores.
plina militar. A displina civ_? é a_ que
Não quero, Sr; Presidente;· ti azer -.a ·
admite polêmica, contestaçoes, liberdebate o. elemento da minha convicdade de pensamento e de ()rganiza.ção pessoal em face. do problem~;
ção, é disciplina que encontra seu
porque, pessoalmente, estou convenciponto de equilíbrio a.tmvês de uma
do de que essa. transformação não
procura por. assim dizer dialética do
poderá fazer-se senão em bases amju.Sto meio da ·sua manutenção.
pia e abertamente socialistas.
·
o Sr Berto Conãé - Foi o que :ez
~
sempre· as
O Sr. Plínio Barreto - Essa, a
0 govê~o. consultando
classes dos trabalhadores.
pressão geral.
.
o SR. HEums i.n.tA_ - Não é
O SR. HEÍtm:s LIMA Não é
possfvel ·fa.Zer a ordem nacional depossfvel, generalizar para a Naçãll 0
pender do aparelhamento de sua seconceito de disciplina -militar, que é
gurança; é necessário fazê-la, na piedisciplina restrita, disciplina rfgiàa,
nitude de sua. signl!lcs.ção, depender
própria dos quartéis; e seria uma desde condições, que possua, de sagraça que ela fôsse generalizsda 'ela
t!sfazer as necessidades do· ~ovo.
Nação e, em vez de têrmos d!sciplin'l.
capaz dé comportar debate, pclê;WE a m1m m.e parece, ainda, Sr. Presidente, que as administrações púca, comportando a vida nacional, na bllcas precisam ter um critério meplenitude das snas manifestações, t1. véssemos apenas disciplina que nos
lhor na discriminação das _prioridalmpuzesse, de modo militar, certa e
des em favor do povo brasileiro.
determinada forma ·.de procedimento.
Vou citar um ·exemplo para esclaSr. Presidente, não sei como ~emas-- recer melhor minhru; pal&vra.s.

uma
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Embora, em principio, esteja de
acôrdo com a obra e embora em tese
ache êsses melhoramentos excelentes,
não posso compreender que, no Estado
de Minas. Gerais, seu govêmo e:'{ecUte, em Araxá, as obras luxuosas e suntuárias .do balneário, quando faltam
- escolas, ginásios, estradas e outros
elementos primordiais ao desenvolvimento do povo. <Muito bem; palmas.)
Esta observação, Sr. Presidente, não
é partidária. Não é possível, por
exemplo, que, no Rio de Janeiro, tenhamos estradas custosas e asfaltadas, apenas para passeio, quando a
Prefeitura ainda não é caoaz de dar
ensino a tõdas as crianças ·do Distrito
Federal <apoiados) , quando não ha
hospitais e quando é alguma coisa de
dramático passar horas no Juizo de
Menores vendo a desgraça de uma população inteira a que o Estado não
J>Ode dar
o auxilio prometido nas
leis . <Muito bem) .
O Sr. Leite Neto - Infelizmente a
assistência· social aos menores abandonados, em nosso pafs, ainda uão está
eficientemente organizada.
-O SR. HEBMEs LIMA - A mortalidade infantil apresenta no pais índices alarmantes.
E ainda, sr·. Presidente, essas co:~.
dições se agravam em tôdas as partes
do Brasil, porque se verifica, realmente, muitas vêzes, o sacrifício de ·
()bras necessárias à vtda e ao progresso da população, ao passo que se gastam rios de· dinheiro em obras adiáveis, embora em principio necessárias, .
mas que, havendo falta. de dinheiro
para as indispensáveis, só nestas deveriam ser empregados os recursos, porquanto não podem ser postergadas.
O Sr. Plínio Barreto - V. Ex." te.-rn
tõda a. razão.
· O Sr. Bastos Tavares - ll:sse problema ãe assistência. é muito complexo
e os poderes públicos, por si só não o
resolverão satisfatóriamente. :s: pre-:1so o concurso das coletividades privadas, dos particulares, individualmente, para que possa ser solucionado, em parte. Isto. tem sido reconheCido, não · só no Brasil, como em
outros países do mundo.

O SR. l3:ERJ'rtEs LilltA Sr. Presidente, ao terminar minhas considerações, desejo chamar a atenção da
Casa para mais uma observação, que
será a última.
Hoje em dia, não hã quem. não seja favorável a uma transformação social; hoje em dia, pode-se dizer que,
inplicita ou explicitamente, não há
quem não seja - digamos a palavra
- socialista. Significa,· isto, Sr. Presidente, -que não é possível· ter mais
uma atitude generosa. defendendo a
ordem existente.
O Sr. Osmar Aquino As vêzes
é atitude meramente Intelectual; na.

prática, muitos são reacionários.
0 SR. HERMEs LIMA Exatamente. V. Ex.• observa muito 1:5em.
Não é possível parecer inteligente,
sendo reacionário; não é possível parecer into..ligente, sendo a favor das
condições dominantes.
·
O Sr. Osmar Aquino Enquanto isso,. a policia proíbe
manifestações contra Franco, contra a Carta de 37, nitidamente fascista
e,
portanto, reacionária.
O SR. HERMEs LIMA
V. Ex.a tõda· a razão.

Tem .

O Sr. Osvaldo Pacheco
Estive
em São Paulo, onde ia hlar em m1
comício. o· Sr. Oliveira Sobrinho dec~ou que não I-termitiria comício:;
contra o govêmo falangista de Fnnco, porque havia pedidos para comtcios idênticos em ·apõio ao govêmo
de Franco. Isso significa que em
última análise a autoridade · adm!te
o fascismo eni nossa pátria.
O SR. HE:Iulms LlM:A Retomando o fio das minhas considerações finais: acentuava. 11ué não é possível :mais ser generoso, sendo partidário da ordem. social existente.
· Assim, Sr. Presidente, como no tempo em que a burgueZIS. superava . o
feudalismo, não seria possível a. ninguém mostrar-se generoso permane-·
cendo feudal.
Mas há que distinguir, .como em
aparte me observou o· nobre ·Representante, Sr. Osmar Aquino, entre
atitudes socialistas, para parecer ~e
gante e generoso, e atitudes soc1a-
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listas, para. pautar a ação politica -,lllMaranhão:
tante, visando, realmente, os fins àe
Vitorino Freixe.
organização social.
(M'uito·
nova.
Luis
Carvalho.
bem).
José Neiv'a.
Sr. Presidente, é exatamente pela.
Ceará:
auper-ação entre as atitudes · e s.s
convicções, ou melhor, é pelo proMoreira da Rocha.
cesso que acabará levando . os que
Rio Grande do Norte:
têm apenas atitudes a terem também convicção, que estou certo de
Georgino Avel!no.
que a -ordem vigente no mundo, ou, ·Dioclécio Duarte.
expressando mais lealmente · minllas
José Varela.
convicções aos Srs. Representantes, .
Mota Neto.
estou certo de 'que a ordem capita- ·
Pernambuco!
lista no mundo; que já representou
admirável, extraordinário, maravilho-,.
Novais Fi.lbo.
se capitulo do seu progresso, há de
Etelvino Lins.
dar lugar àquela outra que ela mesma
Osvaldo Lima.
criou no setl seio e está stltgindo en- .. · Ferreira Lima.
· tre difictlldades, entre obstáculos, :mas
Pessoa Guerra.
cada vez mais se afirmando, ao longo
Barbosa Lima.
~e todo o processo histórico contem~
Alagos.s:
porâneo, como podemos verificar . ao
simples exame das linhas pol!ticas que
Góis Monteiro;
vêm dq fim da primeira grande conSergipe;
flagração aos resultados da que acaba de termJnar.- <Muito bem; muiLeite Neto.
bem. Palmas) •
Graco Ca.Tdoso.
O SR. PRÉSIDENTE da a hora do expediente.

Está :fin-

Passa-se à
ORDEM DO DIA

· · Comparecem mais 163. Senhores Representantes:
Partido· Social Democrático

Acre:
castelo Branco.

Amazonas;
. Álvaro Ms.i.a.
Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Peres.
· Pereira da Silva.
Pará.:

·Magalhães· Barata.
.Alvaro Adolfo.
· ··Duarte de Oliveira.
· Lameira Bittencourt.

·Moura Carvalho.

Bahia:

Pinto· Alcixo.
Latlto de ~eitas.
Alclsio de Castro.
Vieira de Melo.
Aitamirando Requião.
Espírito Santo:
Atllio Vivaqua.
Ari Viana.
Vieira d-e Rezende.
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.
Distrlt() Federal:
Jonas Correia .
Rio de Janeiro:
Pe:-eh'a Pinto.
Alfredo Neve8.
Amaral Peixoto.
Eduardo Duviviei;.
Paulo Fernandes .
Getúlio Motlta.
Heitor CoUet. ·
Acúrclo Tõrres.
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Brígido Tinoco.
Miguel Couto.
MinaS Gerais:

Benedito Vala{lares.
Juscelino Kubitschek.
Pedro Dutra.
Israel Pinheiro.
• João Henrique.
Cristiano Machado.
Joaquim IJbânio.
Augusto Viegas.
ce!so Machado.
Milton Prates.
São Paulo:
Cirilo Júnior.
. Gofredo Teles.
Noveli Júnior.
Martins· Filho.
José.· Armando.
Sampaio Vidal.
Alves Palma:
Goiás:
Dario ..Cardoso.
Diógenes Magalhães.
João d'Abreu.
Guilherme xavier.

Mato Grosso:
Ponce de ArrUda.
:Martiniano Araújo.
/

Paraná:

União. Democrática -Nacional

Pará:
Agostinho Monteiro.
Epílogo Ca.:npós.
Maranhão:
Alarico Pacheco.
Antenor Bogéia.
Pia ui:
Antônio Correia.

Ceará:
Beni Carvalho.

Fernandes Teles .
Leão Sampaio.
Edgar .Arruda.
Rio Grande do Norte:

Ferreira de "Sousa.
Paraíba:
Fernando Nóbrega.
Osmar AqÜino.
Pernambuco: '
Lima Cavalcanti.
Alde Sampaio.
·João Cleophas.
Gilberto Freire.

Alagoas:
Freitas CavalCanti.

Flávio Guima.rães.
Ferna.ndo Flores ..
l.![un:hoz de Melo.
Aramis Ataide .•
Gomy Júnior.

Mário Gomes.
Rui Palmeira.

·Santa catarina:
otacruo Costa.

: Bahi'!i.:

Rogério Vieira.
Rio Grande do Sul:

Gaston Englert.
Adroalrl.o Mesquita.
Brochado ela Rochà.
Elói Rocha.
Batista Luza.rdo.
. Antero Leivas.
Méreio Teixeira.

:a:e"rófno Aza.mbuja.

·

;;ergipe:
Vál~er

Franco:

Aloisi!l de Carvalho.
Juraci Maga.nães.
Ot<J.Vl!l :M:mgabeira.
Mantiel Novais.
· Luis-. Viail.ü.
Raf9.F'i Cincurá.
Aliomar Báleeiro.
Albenco Fraga.
Distrito P'ederal:
Hamilton Nogueira.
Euclides Figueiredo.
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ruo de Janeiro:

Romão Júnior.
José Leomil.
Soares Fil:l».
Minas~:

Monteiro de ca.Stro.
·Magalhães Pinto.
· Gabriel Passos.

MiltOn campos.
São Paulo:
· Romeu Lourenção.
Toledo Piza.
Goiás:
Jales Machado.

Mato Grosso:
Vespasiano Martil:ls-.
João Vilasboas.
Dolor de Andrade.
Agrícola de Barros.
Santa Catarina:
Tavares d'Amaral.
Tomás ·Fontes. ·
Rio Grande do Sul:

Flores da 'Cunlla.

Partido TraJJalhista Brasileiro

/ Partido Comunista do Brasil
Perna.mbüco:
Gregório Bezerra.
Agostinho Olive.ira. ·
Alcêdo Coutinho.
Distrito Federal:
C:ulos Prestes.
J cão Amazonas.
BatiSta Neto.
São Paulo:
Osvado Pacheco.
caíres de Brito.
Rio Grande dó Sul:
Trüino Correia..

Partido Republicano
Sergipe:
'-..

Durval Cruz.
Amando Fontes.
Minas Gerais:
Jacl Figueiredo.
Bernardes Filho.
Mário BI:ant.
Paraná:

MUnhoz-da.. Rocha •.

Partido Democrata Cristão
São Paul<>:
Manuel Vitor.

Bahia:
Partido Popular Sindicalista
Luis Lago.
D'..strito Federal:
'
Vargas Neto.
Gurgel do ,Amaral.

Segadas Viana.
Benicio Fontenele.
Baeta Neves.
Antônio Silva.

Barreto Pinto.

Pará.:
__ Deodoro Men'lionçs;.
Ceará:

João Adeodato.
Bahia:
Teódulo Albuquerque.

São Paulo:·.

O SR. PRESIDENTE - Comunico
aos Senhores Representantes que se
encontra em tribuna. de honra desta.
Casa ·o Senhor Embaixador do Canadá, que se fa!!ó acompanhar dos Senhores Membros da Missão Cultural

Hugo Borghi.
Romeu Fiori.

lidade do navio de guerra "Uga.nda••
daQ.uê~e país.

Rio de Janeiro
Ab.."'iardo Matr.

e Econômica C.anadense e da Oficia-
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Assism, dou a palavra ao Senhor
:ilal, o inglês atende prontamente ao
Bernarcles Filho para saudá-los em apêlo."
nome da' .ASSembléia Constituinte.
A partir de 1862, sempre que foi
necessário
definir a ·posição do DoO SR. BERNARDES FILHO <Pela
mínio,
emface de qualquer conflito
ordem) Sr. Presidente, agradeço
em
que
se
envolvesse o Império Bria V. Ex." a honrosa incumbência que
tânico,
inglêses
e francês~. colo::ando
me deu -de _saudar a Missão de Repreacima
de
tudo
sua
fidelidade ao Casentantes da Câmara de Comércio do
nadá,
nem
sempre·
se entenderam
Canadá, aqui ·presentes, também os
sôbre
a
extensão
do
auxilio
que derepresentantes de sua Marinha de
vesse
ser
prestado
à
Grã
Bretanha.
Guerra
Tenho a honra de expressar-vos, se- Mas nas horas mais graves, em que
tudo era confuso e as pmôes pare.nhcres, em nome desta Assembléia, os
ciam
ameaçar a indissolubilida.de do
nossos votos de boas vindas e a satisDomínio,
sempre prevaleceu o sentifação que nos causa vossa visita.
mento
de
unidade
da pátria acima das
A distância que separa as nossas
duas Pátrias e a diversidade de· suas divergências.
Também em nossas lutas internas ·
línguas contribuíram, outrora, para o
jamais
admitimos como possível a
exfguo conhecimento que tínhamos·
idéia
de
secessão.
·
·uns dos outros. Não impediram, poTemos
ainda,
com
o
Cana:iá
ourém, que nos conhecêssemos através
tros
traços
comuri.s:
somos
como
·da história dos nossos paíSes, e de afio vosso, um país de grande superfície
nidades que foram comuns ao Cae
enorme riqueza em potencial, mas
nadá e ao Brasil. Dentre elas sode
população escassa em relação á
bressaí o sentimento de unidade da
área
territorial. Alguns dos vosros
Pátz:ia.
problemas sil.o também os nossos: o
Tão arraigado é êsse sentimento na
despovoamento do interior, o êxodo
população heterogênea que habita o das populações do caDlpo·para as cavosso território, que não pode deixar pitais e para o litoral, são aspéctos
de constituir motivo de orgulho para
de vida econômica e social que vos
todos vós a maneira por que tem êle . preocupaDl, comó a nós, brasileiros.
resistido a · inúmeras vicissitudes, em
Não desconhecemos a influência da
-momentos dramáticos da vossa his- religião na formaçoo do vosso, como
tória.
o
do nosso povo. Na vossa Pátria nunPaíS em -que predominam as raças ca houve lugar para ditaduras.
O
·inglesa e francesa, para não falar em
pa.Tlamentarismo e a liberdade têm
··-outras já assimiladas, o Canadá tem sido a vossa tradição política.
Os vossos rios, as .vossas flo,estas,
põsto à prova êsse sentimento de unidade quando se trata de fb;:ar os--ru- as vossas tErras incultas foram, comos da sua política externa.
mo as nossas, desbra.va'.ias na ânsia
de uma existência livre e em rasEm horas, assim, de definição de
gos
de audã<:ia. e sacrifício.
deveres para com a mãe pátria, na
Na
0 da vossa. Pátria,. coeventualidade de uma guerra, é que mo n~>edif1caçã
construção
nossa, não há,
surgem as divergências internas e ·assim, diferença a daaponta!",
·no que
s.vultam os traços que disting-..1em a respeita ao esfôrço dispendído. Enraça saxônia da latina.
tre os pioneiros de sua liberdade e
Encarando diferentemente os deve- de sua gran::l.eza, todos se nivelam,
res do Domínio para com a metrópole, por ter sido o povo que as "formou.
o francês canadense, "prêso ao solo,
Não seria possível, Senhores Canadenses. esquecer, n.este mom-ento,
que considera sagrado e que defenderá até o último alento, retrai-se, que foi o Canadá a primeira Nação
desde que não esteja diretamente da AII:.érica a se declarar em guerra
ameaçado·". "Ao passo que, de liga- contra a Alemanha. Isso a enobrece,
ção tradicional com a antiga mãe páprincipalmente quando se conslaetria, e ainda de formação internacio- ra que não estava ela obrigada a

êsse· passo nem por tratados ou
acõrdos ou nem por promessas.
E' de todos conhecido o valor de
vossa contribuição, em homens · e
material, para o extermínio dos cruéis
inimigos. A vossa Marinha cobriuse de glórias em todos os mares.
Os vossos exérdtos derrotaram as·
melhores tropas nazi-fascistas, -. quer
libertando os portos do Havre, Diep. pe, Calais e Ostende, quer desembarcando na Sicllia e combatendo na
Itália até a Lombardia, onde tive- mos o orgulho de ver lutando a vosso lado um pugilo de bravos soldados do Brasil <Palmas) .
.Foram do mesmo modo brilhantes
os feitos iia _vossa fôrça aérea, OO.tendo-se das Aleutinas á India, do Medite:rrâneo à Burma.
Sabemos, ainda, que o vosso pais
foi tim grande celei:J;o que supriu de
alimentos os que combatiam pela liberdade.
.,
Todos êsses· fatos abriram-lhe um
largo e justo crédito na grati.dão dos
povos, principalmente na dos que lu-_
tavam per salvar o maior patrimõ-.
nio moral da humanidade, consti;..
tuido pela_ maravilhosa civillzaçã.o
ocidental.
- .
.
Conhecendo tõda a bistória do ·V<lsso- pais, desde o berço da nacionalida..de até os dias atuais, s6 temos motivo ·para admirar-vos e a vossa ca.. pa<:idade ·realizadora.
Na cultura da terra como no de.:.
..senvolvimento das indústrias, reve. lastes qualidades de uma raça que
s6 necessita de paz. pa.ra atingir o ·
mais alto nível de progresso, a que
uma Nação pode aspirar.
Sêde, todos, benvindos a esta Assembléia, em que. o aprêço pelo Canadá reune a totalidade de seus votos. (Muito bem; muito bem. Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Meus senhores: a Assembléia, pelos seus calorosos aplausos, acaba de manifestar-se solidária com a eloquente oraçá.<J do ilustre Deputado Sr. Bernardes Filho. Quiseram os distintos visitantes trazer-nos a especial homenagem
do seu alto. ap_rêço, manisfestan.

do, por sua delicada visita, a S<Jlida-.
riedade que a todos nos vincula na
América.. Associando-me, cordiaimentt!, às palavras do ilustre orador, desejo interpretar o sentido <fu Casa,
prescindindo de uma votação direta.
para me permitir consignar na ata o
nosso -reconhecimento pela visita do
estimado e EmiÍl.ente ·Embabmdor cio
Canadá no Brasil, Sr. Jean Désy, da
brilhante oficiali1la,.de de um dos ná.vios de guerra dêsse grande pais e de
sua elite intelectual e econômica.
(PaZrnas) :

·

O SR. HAMILTON NOGUEIRA Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
·

O SR. PRESIDENTE ...:... Tem a
palavra o nobre Representante.
O SR. HAMILTON NOGUEmA (Pela ordem) Sr. Presidente, a
.u-:uão Democrá._tica Afro-Brasileira,
por meu interméd.io;fru.chegar à Me;.
sa êste memorial, _em que estão contidas as justas r~ivindicações dos nomens d~ côr ~ mestiças do Brasil.
Peço a V. Ex. as faça encaminhar
à Comissão Constitucional, . encarregada de elaborar o capitulo dos direitos dos cidadãos, a fim de que éste
documento seja devidamente estud.<idoe--toma-do -em--consideração ______·_ _
O SR . .!:'RESIDENTE :.._ V. Exa.
será atendido .
0

SR.

HAMILTON . NOGUEIRA
(ll!uito bem) •

Obrigado _a V. Exa.

O SR. BARRETO PINTP - Sr •
Presidente, peÇo a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a· pa]avra pela ordem o nobre Representante.
·
O SR. BARRETO
PINTO (Pela·
ordem) Sr. ?residente, egreg1a .
l'.ssemb!éia, na reuniãÓ realiiada ua.
Comissão Constitucional ae segunda-·
feira, o Sr. Senador Nereu Ramos,
líder tia maioria e, conseqüentemente, do Govérno, afirmou que no programa do Partido Social Democrático não se encontrava dispo~itivo algturi expresso em virtude do qual ficasse asseguradá a eleição do Prefei:..
to, ou seja, do Governador da cidade.

.-

~...

. . - .. ·:

...
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Na sessão de ontem, lavramio o meu
protesto, ~ive oportunkl.ade de dizer
que o General Eurico Dutra, rece. bendo-me, no mês de novembro, em
sua residência, tivera ocasião de se
manifestar favoràvelmente à autonomia ampla do Distrito Federal, .inclusive .·da eleição do Gevernador da
cidade. ·
O Sr. Café Fl.Iho, em aparte, perguntou-me se eu estava transmitindo
expressões do candidato ou· do Presidente.
·
O Sr. José Romero - Não estou de
a3ô!'do. com o nobré Representante
Sr. Café Filho ao fazer essa distinção entre candidato e Presidente,
visto tratar-se da mesma pessoa -0 Sr. Ge;neral Eurico Gaspar Dutra,
Integro .e honrado, que, como Presidente, confirmará o que afirmou
como candidato.

oportunidades t e n h o express~
meu pensamento sôbre as diretrizes ge:rois para os problemas
maiores, LTJ.cluindo nêles o que.
toca à vida da cidade do Rio de
Janeiro, e de sua população laboriosa, ativa e sempre vigilante".
E mais adiante o General Dutra
acrescentou, ainda nesse discurso:
"Partidário que sou da. autonomia do Distrito Federal, tudo farel
para ver realizado êsse intento, de
modo que o 'povo carioca, escolhendo o seu governador, possa dêle reclamar tudo o que resulte em beneficio da coletividade."
O Sr. José Romero - Vê, portanto.
V. Ex3 • que o honrado ·Presidente da.
República é o líder da campanha autononústa.
·

0 SR. BARRI:TO PINTo Muito
O SR. B;.r.=o PINTo - Muito
obrigado a V. Exa.
bem.
E a opinião do líder da maioria
Declarei então, repetindo as palanão
representa
a vontade do Govêrno.
nas do nobre colega Sr. José RomeO
Sr.
Paulo
Sarasate Sendo o
ro, =
dos ardorosos defensores da
·
General
Dutra
candidato
do
P.S.D.,
e
autonomia do Distrito Federal, que
tendo
prometido
isso,
é
claro
que
~
iria à presença do Chefe de Estado,
P.SD. deve c=prir a promessa de seu
para perguntar a S. Ex. se ainda se
candidato.
· _!ecordava da declaração que me fizera, em sua· residência, a respeito da
0 SR. BARRETO PINTO - V . Ex."·
autonomia do Distrito Federal.
sabe que . os líderes da maioria às vêS. Exa., com seu espírito liberal, de
zes procuram fazer as emendas piores
verdadeiro democrata, à minha pri- que os sonetos~ .. Foi o que aconteceU'
meira pergUnta respondeu: "Lembroao Sr. Nereu Ramos.
·
me e. confirmo". Indaguei, então se
. Disse eu ao General Dutra: "Diz-sede fato, não tinha proferido um dispor ai que a questão é fechada", ao
curso, em comicio, às vésperas das
que· S. Ex.3 , bravo cidadão, brasileiro
eleições, sôbre autonomia do Distrito
pela sinceridade e pela maneira com
Federal. E S. sx.a disse: "Confirmo": que · f'l.lou. retrucou: "NãO' tenho·
questões fechadas e nem questões'
Compulsei a ·coleção do "Jornal do
abertas na Assembléia Nacional:
Comércio", que publicava indistintaConstituinte".
mente discursos do General Dutra e
O Sr. Paulo Sarasate - Quem afirdisci!TSos ·do Major-Brigadeiro Eduarmou
isso?
. do Gomes, -e encontrei, de fato, na
· edição der dia 28 de novembro, o se0 SR. BARRETO PINTO
0 Qe.:.
guinte trecho, que devo reproduzir
neral Eurico Dutra.
para ficar · constando dos nossos
O Sr. Paulo Sarasate - ótimo! .
Anais:
.
0 SR. BARRETO PINTo - E, ainda,
"Disse então o General Dutra
hoje, o "Diário da Noite", um dos mais.
aos cariocas: Nestas breves palabrilhantes vespertinos · desta Capital,
vras de saudação à gente leal e
transmitindo a posição do General
esclarecida da Capital da RepúDutra ante a Constituinte, repete fiel. blica não há ·margem para desdemente o diálogo que 'tive com S. Ex"•
.brar ·um progJ.-ama e em várias a êsse respeito e que sinto conveniente-

....

"·

também· transcrever nos Anais.
· DiSse então ao General Dutra:
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não inscreveu, entre os seus postulados,
. a autonomià do Distrito Federal.
Assim, transmito a opinião, não como
porta-voz, mas através da conversa que
tive com o honrado Sr. ];>residente da
· República.
O Sr. Jurandir Pires - V. Ex." adquire grande autoridade, sendo portavoz de declarações desta ordem, depois das que foram feitas pelo líder dá
maioria.
O SR. BARimTO PINTo - Na ques- ·
tão da autonomia do . Distrito . Federal, eu poderia basear meu discurso
nas palavras Ho mais ardoroso defensor dessa autonomia, que foi o meu
querido amigo Sr. Deputado Acúrcio
Tôrres. Basta ver os discursos de Sua
E.'tcelência, a respeito, na Constituinte
de 34.
Por isso mesmo; fo1 com espanto que
ouvi S. Ex~... há dias, declarar que estava contra essa autonomia.
O Sr. Jura-ndir Pires - Não crei.:>.
O Sr. AcúrciO,Xôrres - O orador
está me dando oportllniaãdepara·fazer
uma declaração que julgo necessária.
Colocado pelo Partido Social Democrático na honrosa investidura de auxiliar
de seu lider nos trabalhos "parlamentares, político que sou, conhecendo meus
deveres politico-partidário,. não seria
capaz de ·ficar com as homarie.s dó
pôs~ribuindo· os ônus de qualquer
atitude aosmeus-companheiros-de-Par--- -

"Mas o Sr. Nereu Ramos declarou que no programa do Partidl>
Social Democrático não se cogita
de eleição do governador da cidade
• pelo voto direto".
Respondeu o Sr. Presidente da República:
"Ainda não" li o discurso do honrado lider da maioria."
Insisti:
"Mas, General, ·além da declaração que V. Ex". me fizera em
sua residência, também falou V.
E:x:". a favor da autonomia, em
um comício realizado nesta Capital'·.
E acrescentou S. Ex".:
"0 povo carioca pode ter· confiança em mim. Não pouparei esforços no sentido de atender às
suas aspirações e· resolver todos os
seus problemas maiores".
- entre os <JUaiS inclui-se aquêle
que S.Ex"'. havia declarado no Largo
da Carioca.
"Quer dizer, Sr. Presidente.- que
amanhã poderei repetir na Assembléia Nacional Constituinte o
seu ponto.de vista?" - perguntet
tido~
Respondeu-me S. Exa..: .
0 SR. BARRETO PINTo 'V. Ex.a
"Como candidato, manifestei de
poderia jurar suspeição.
público minhas idéias. Pode entreO Sr. "Acúrcio Torres- Devo dizer
tanto o Sr. Barreto Pinto dizer ::1a.
mai::l. Impressionaram-mE':, vivamente,·
Assembléia que meu único oojetivl>
nos debates travados em torno da aué . se.."Vir ao Brasil. Não tenho intertonomia do Distrito Fede:ral, eis arguvindo e não intervirei, mesmc. por ums.
mentos expendidos, em uma das últiquestão de harmonia e independência mas sessões do órgão especializado,
.que devem .existir entre o Executivo e
constituído por esta Assembléia para
- ~ demais pi>deres da República. A Aselaborar o projeto ãe Constituição, pelo
. .sen::.bléia. é soberana c., na sua alta sosaber e pela experiência do Sr. Artur
. berania fará a Constituição que enBernardes, que não é, aliás, como todos
tenda ;er, mais "conveniente aos inte- · sal:em, dos quadros do Partido Social
:rêsses da democrácia brasileira." ·
Democrático.
·
·O Sr. Pli-nio Barreto·- V. Ex". aca·o sa. BARIU:"Xo Pmro -- Eu não
ba de depor o lider da maioria.
queria citar a figura respeitável, por
O . SR. .BARRETO PINTo -· Ratifico·
todos os tftulos, do Sr. Artur Be'rnardcs. Antes, queria poupar S. Ex.a, que
o que disse, porque achei esquisitl>
tanto nos merece. Neste caso, porém,
"tenha vindo o lider da maioria dizer
.que o· J:>a.rtido Sccial. Democrático S. Ex." não .tem razão, pois chega a
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subordinar a nomeação do Prefeito à
tutela do Senado. Entretanto, no govênio de S. Ex." tivemos uma das páginas mais tristes da política carioca:
a depuração · do Sr. Irineu· Machado,
com a invenção, até mesmo, de uma
nova aritmética.
• C Sr. José Romero - Acompanhei,
na Constituinte de 34, os debates sõbre a questão da autonomia e,-de inicio, tive a impressão de que o então
Deputado Acúrcio Tôrres era contrário a essa autonomia, tal a maneira
com quê procurava ·sempre fustigar o
Sr. Jones Rocha. A certa altura, chegou S. Ex."' a declarar que só votaria
pela autonomia, depois de fazer estudo minucioso da situação política e
social do Distrito Federal. Feito êsse
~studo, S. Ex." votou favoràvelmente.
b Sr. Aureliano Leite - V. Ex."
quer auxiliar v nobre sub-líder da
maioria, Sr. Deputado Acúrcio. Tôrres, a descalçar essa bota?
0 SR. BARRETO PINTo - Que está
muito apertada.
O Sr.· Jurandir Pires - O Sr. Deputado Acúrcio Tôrres fêz uma declaração moldada na do líder da· maioria,
precisamente no sentido de deixar os
compromissos . para com o eleitor&..io
em segundo plano, sob a capa da roupagem b:::ilhante do interêsse nacional,
como se o povo.,não soubesse onde reside o interêsse da Nação. S. Ex."
como que faz uma acusação ao-próprio·
povo que o elegeu, negando-lhe o cumprlmento das promessas formais feitas
diante do eleitorado por ocasião da.
pugna em que se bateu.
0
SR. BARltETO PINTo .Agradeço os apartes que me foram dados
pelos ilustres colegas e, ao terminar,
sintl que era do meu dever. trazer ao
conhecimento da Casa a entrevista que
tive com o Sr. Presidente da República General Gaspar Dutra, o qual,
com espírito de verdadeiro democrata.
.confirmou tudo quanto me havia dito.
S. Ex." asseverou que o seu govêmo
não .tem questões fechadas, acrescentando que a Assembléia Nacional
Constituinte, estava certo, havia de
fazer uma Carta à altura dos fó:::os da
·democracia brasileira.

Nestas condições, ratificando o que
ontem disse como um dos adeptos da
autonomia do Distrito Federal, poderei,
desde já, consid~"á-Ia idéia vitoriosa,
repetindo as palav-ras do honrado General Euri~o Gaspa!' Dutra, dias antes
da eleição.
·
· ·
"Sou partidário da autonomia do
Distrito Federal, para que o pov-o carioca possa ver realizado o justo intento de eleger o seu Governador, para
dêle reclamar tudo quanto resulte em
benefício da coletiv-idadP.;,.
Era o que tinha a, dizer, Sr. Presidente, com a convicção absoluta de
que cump1·o um dev-er de patriota, manifestando-me pela autonomia de que
necessita a capital da República. (Muito bem; mUito bem. Palmas.>
(Durante o discurso do Senhor
Barrltio Pinto o Sr. Berto Condé,
2.0 Vice-Presidente, assume a presidência.)
O &R. PRESIDENTE -'Vou submeter a votação o seguinte requerimento:
Requeremos um voto de congratulações pela passagem do 55.0 aniversário da fundação do Jornal do Brasil.
um dos maiS antigos e acatados órgãos da imprensa brasileira.
_
Sala das Sessões, 10 de abril de
1946. - Edmundo Barreto Pinto. -

Lauro Montenegro. -Hugo
.._ Hermes Lima.

Carneiro.

O SR. PRESIDENTE Os Senhores que o aprovam, queiram levantar-se. (Pausa.)
Está aprovado.
Acha-se sõbre a Mesa o seguinte rc·querin:iei~to. que vou submeter a votação.
Requeremos _que se lance na ata
dOll nossos trabalhos de hoje um voto . de profundo e sentido pesar pelo
falecimento do Dr. Lafayette C5rtes,
educador notável, a quem as gerllções
novas do Brasil devem os mais ~ r.sinalados serViços.
·
Sala das Sessões, em 10 de abril-

de 1946. Carneiro. mes Lima.
José Fontes

José Augusto. F1ugo
Atallõa Nogueira.. -· HerHeribaldo Vieir!t.
Romero.
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O SR. JOSJ:: AUGUSTO: -:- 3ennor
Presidente, peço a palavra uara encsznUihar a votação.
. 6 SR. PRESIDENTE: - Tem a
:Palavra o !!Obre Representante.
O SR . .JOS~ AUGUSTO <para encaminhar a votação) -- Sr. Presidente, o requerini~nto que acaoa de
ser lido disperu:a qualquer justl.ficaçã:o. Assim as poucas palavras que
vou !)roferir nã.o. visam prõpriamente
. ju.stifl3..í.-lo, mas apenas
acom;m.nhá-1o.

- - O SR. PRESIDENTE: - Os Senhores crue · aprovam o requerimer:te>
do Sr. José Augusto e outros queiram
levantar-se .
Está aprovado.
o sR. PRESIDENTE -·· continua.
a · discussão ú:::úca do Requerimento
n,o 16,- de 1945.
Tem a palavra o Sr. Pedroso Júnior..
primeiro orador i:oocrito. Não estando
presente, dou a palavra ao Sr. Alcides
Sabença.·
• O SR. ALCIDES SAl3ENÇÁ

(*)

-

Lafayette Côrtes, morto insigne, riue Sr. Presidente, ven:..'lo trazer a esta ·
dentro em pouco desaparecerá na. vo- e !;régia Assembléia- a contribuição da
-ragem do túmulo, foi pela sua forma- · bancada comunista relativa ao requeção moràJ, pela sua inteligência, pela rimento n. 0 16, ora em· discussão. Nós,
sua cultura filcsófica e pedogó15ica, e comunistas cons"'Rieramos de fundapelo seu devotamento ao bem r;úoli- mental importância .para a democra- .
co, ilma da.s figuras de relêvo em nosso .cia. e o progresso dê:nó~a a
pais.
lução do problema air.ário. Somente
Antes e acima de tudo, entr'"tanto, a distribuiçã.o gratuita aos camponeses
Laíayette Cõrtes foi o educador. 'Nes- d-e terras junto aos centros de gran<le
se campo, e:in que o Brasil earece de cons=o e produção, com meios _de coelementos de elite, foi figura .ililgu- - municação, poderá impedir a comlar...
·
pleta derrocada econômica do nQsso
O Sr. Hugo earneiro -'- Verdadeiro pafs, já duramente castigado peLa insa.cerdcte do ensino.
flação_._9uanto à mecanização da laO SR. JOS:i;: AUGUSTO- .. ....-vP.r- voura, achamo-Ia-impraticável-no-mo-_
dadeiro
sacerdote do ensino, co:no mento com a impor..a.Ção em grande
muito bem acentua o nobre Deputado escala de maquinário, quer J>elo 5eu
elevado preço, quer pelas dificuld:l.-des
Sr. Hugo Carneiro.
Lafayete Cõrtés dedicou-se; dêsde - de combustível, e outros fatores que
moço, apostolarmente, à causa 1a edu- viriam aumentar sobremaneira o cus-.
cação e serviu a gerações e ger!l.ções to da produção e, conseqüentemente, o
de jovens, que hoje lhe agradecem- a estado de miséria de oosso povo.
sua formação moral e espiritual, gra. Devemos adquirir essas máqtl!nas
ças à qual muitOs d-êlêS desempenham sem precipitaçã.P. de acõrdo. ::o!Íl
papel relevante em nosso pátria.
possibilidades - do momento, mesmo
Sr. Presidente, quero apenas t:l~ixar . porque, como brasileiros e _oamotas, · com mtnha palavra de saudade dêsse· cumpre-nos incentivar e proteger o
· meço ilustre, a expressão das home- completo funcionamento de nossa m-·dústria pesada, tão auspiciosamente
nageris •..
iniciada em Volta Redonda,, -- onde
_O Sr. H1tgo Carneiro -- Homenative a honra de ser candidato dos tragens que se revest€m de grande autobalhadores daquela usina, -:- criando
ridade, tendo sido solicitadas por V.
outn;.s ns!nas e fábricas para· o real
Ex.a, um dos grandes pregoeiros ·da · aproveitamento das riquezas do solo
e do suhsolo e amplla.ndo o mercado
educação nacional..
interno. ,_
·
·
O SR. JQSJ::, AUGUSTO - A;:-aNão podemos nem devemos dependecido a V. ELa.
. ·
der eternamente da importação ._estrangeira,
principalmente de certos ar•.. -que todos devemos a quem tantigos
de
luxo,
que nada &>..rvem ao
to serviu a pátria., preparando .>. · mocidade para honrá-la e engrande<"êla. _(Muito bem; muito bem.)
(*) Não ·foi revisto pelo orador.

so-

as

desenvolvimento da nossa indústna.
Tenho em mãos um contrato
a.
Mas não tenhamos ilusões: esta emanmim enmdo. pelo Sr. José Ram~
cipação econômica ·,somente será posPinto, o qual diz o seguinte: ·
~vel resolvendo..,se a questão da terFazenda Cachoeira -:- Henrique
ra, entregando-a ao homem do campo,
Nora - Estado do Rio - Profornecendo-lhe os meios imediatos· de
prieüade do Dr. G. JannUZZi.
produção, garantindo-lhe o direlto de
Sitio n. o g - Cr$ 780,00. Receplantar e vender livremente o que
bi do Sr.· José Ramos Pinto o alu:.
·produzir, pagando-lhe salário, aumEnguel anual de 1 sítio que lhe
tando. desta forma, o· poder aqulsitiarrendei por 1 ano a contar de
vo de cêxca de vin-te milhões de seres
1 de junho de 1945 no fim do
-que plantam o pouco que comemos e
qual o locatário se obriga a me
exportamos e andam s.emi-nm. desrestituii- o sítio, tôdas as benfeito_
calços, famintos . e doentes. (Muito
rtas e plantações
permanentes,
bem.>
sem direito a indenização, poIlllfelizmente, Sr. Pxesiden:e e Srs.
dendo prorrogar-se o
arrenda-Constituintes, alguns fazende:ros an- .
mento, .caso conv~nha a ambas
tiprogressistas preferem esconder o
as partes. E por isso credito-lhe _
primordial. da qu-estão, que é o sistea quantia de setecentos e oitenma semi-~eudal da exploração d::> csmta cruzeiros.
po e, ao invés de enfrentar o problema
Fazenda cachoeira, 1 de janeli-o
de acôrdo com a época em que ;;wemcs
de 1945. G. Jannuzzi.
Selact:;
e com os meios de que a ciência discom Cr$ 1,40_
põe, ·preferem entregá-lo ao léo da
Agora, Srs. Representantes, passo
wrte.
a lêr. as obrigações:
Ontem, o nobre co1ega Sr. Aureliano
Leite abordou a questão da ·=graçao,
"0 locatário obrtga-se:
encarnlnha1ia de modo Infeliz; por1. o A manter sempre llm.que, ao trazer estrangeiros para a nospos os caminhos e
contrtbllh',
sa Pátria, estamos como que esquequando fôr chamado, com um
-cendo êsses vinte milhões de miserádia ou ·~ais çl.e serviço, para a
v-eis, completamente abandonados peconservação da, ·ponte e da es-los nossos dirigentes.·
trada. ·
2. 0 A trabalhar na fazenda,
Só nos resta perguntar, portanto:
quando
fôr
chamado.
em face da imigração,· que faremos
3.
o .Não
poderá fazer derdesses milhões de miseráveis, es.!ravos
rubadas,
nem
derrubar.
árvores à
da gleba?
beira d.i<. estrada.
Que destino-'daremos a êsse& que
4. o Não poderá fazer queiplantam e morrem de fome?
madas, sem lipença -do proprietário.
Outro ilustre Deputado tratou da
5. o - Não poderá manter maiS ·
questão do camponês que vem servir
do
que um animal de sela, salvo
ao nosso glorioso Exército.
para fins de trabalho..
·
· 6. 0 - Não poderá colocar em
Para que a digna Assembléia. avalugar algum tranqueiras, a não
lie as. tremendas condições da laser porteiras;
voura, .é bastante lembrar que os re7.• - Não poderá vender os seus
servistas que vêm da. IB.voura preferem aumentar o número de fammtos
proc1u~. sem antes consultar o
.. nà. cidade, . que -regressar. à. escraV'iproprietário, se. os deseja adqu1..;
·dão do campo.
·
rii em igualdade de condiÇOes.
8. 0 - Não .poderá sub-locar o
A tão decántada. falta de braços
sem o consentimento
do
sitio,
decorre mais do tratamento desuproprietário.
·
mano e cruel dispensado aos· camponeses que de qualquer outro fator.
9. 0 - No caso do locatário nao
cumprir_ as obrigaçÕes aqui est1Se não, veJa.J?os alguns exemplos.

......... . . .
_
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puladaS, fica intimado a deixar
a. fazenda. no prazo de trinta

dias...

OUtro cÍocui:nento, Sr. Presidente,
dlz o seguinte:
"Maceió, 4 de março· de 1946.
Tenho a convicção exata de que,
apesar dos grandes e profundos
de
conhecÍ!D.entos dos homens
govêrno, no que diz respeito a
questão agrária, e a boa-vontade
de melhorá-la para bem servir ao
povo e à nação, nada realizar.-se. á. sem o concurso direto e ativo
dos trabalhadores de campo.
Quando tomei esta atitude de
falar da questão agrária, exclui
os assuntos de fora de nossõ município, deixando que cada ·. comitê :Municipal do Partido
se
dedique às questões que lhes são
cabíveis.
Para nós as questões dessa natureza. são de maior importância
na vida intima. de campezinato
quando se trata dos problemas
de arroz, isto é, da agricultura,
que é ·a.. maior fôrça de produção
em nossa terra.
ll!ós os camponeses somos uns
coitados· nas garras da impiedosa.
· febre amarela, de impaludismo e
da "barnga dâgua." <hldropisia),
e alêm de tudo da fome. DiZemos
da fome, porque, entramos agora
um pouco no sistema econômico
de campezinato de ·nosso mumcipio.
Quando conseguúÍlos as terras
por misericórdia do proprietário,
êste empresta-nos o dinheiro 1:1suficiente e a 10% de lucro SObre emPréstil:Ílo.
Não hâ em nenhuma parte do
mundo; dum polo a outro, banco
nacional, Estadual ou Municipal
que, obedecendo a.s leis, ga:Dhe
:ma.l.s de 5.0% em tal taxa.
Gasta o nosso camponês aproximadamente Cr$ 250,00 para. deixar .·,~ área· ·de terra. para. a
plantação de arroz, isto é, 100 varas de terra em. quadro, e que é
bem :maior que um hectare; e
plantada a. terra., sua.produçãomédia. é de quatro alqueires, isto é.

128 medidãs de . lO. lotes inclusive terras boas e ruins •.
De cada ·tarefa tem o proprle:.

. · târio meio alqueire de renda territorial. Paga ainda 7,5% de lm.pôsto sõbre o valor da produção
ao mesmo proprietãrio. .
Somadas as percentag'ens, damos . para o empréstimo de dinheiro lO%; de impõsto sõbre o
valor da. produção, 7,5% e de ll:n- .
posto territorial 13%. São- portanto 30,5% liquidos para os cofres do proprietário da terra, que
não admite que o camponês'" tome
emprestado dinheiro a outro.
Vejamos a.gora as despesas tiradas dos 60,5%. '·
- Já sabemos que, -no rnfnimo, para.
preparar-se uma ts.refà.aa tens., o
gasto é de Cr$ 250,00, como expllca-

mos acima.

-

Plantada, fica· a.proximadamenta
em drs 350,00 na média e a sua
produção também "é de quatro alqueir-es.
.
Na média de preços, ficam dots.
alq~--1Jlml;-o."..pr!)prietári.o __~_
para o camponês.
.
Tirados os 30,5 % do proprie.tário, como vimos atrás, ficam
- õ0,5 % a dividir-se entre o cam.ponês médio e o pequeno agricul:...
tor.
Dài resulta que havendo quebra
na produção •. queremos dizer, nas ·
irregularidades de medidas, de
tempo para a entrega do produto.
e o estrago das criações de gado
que o proprietário não admite reclamações
sob . pena de expulsão do cà.mponêses da sua· propriedade, ficam 60 % para os dois últimos, isto é, para o camponês
médio e o pequeno agricultor, que
tiradas também as taxas e despesas a que se apli!:am, finalizam em
15 % de lucro, quando não termina . as . portas da morte por algumas das rno!estias enumeradas.
Devemos declarar a1:lda que ·o
resultado dos 15 % deixados ao
éamponês que p_assou todo o ano
de manhã à noite para ootê-lo, é
o de qUe quando não ficam nas
mão do latifundiste,S servem para.
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tratando de um mal seu ou de um.
membro da sua familfa.
'"
E' isto que temos dito ao nosso
povo piassabussuense e é isto que
.o nosso povo piassabussuense quer
saber.
·
E não é só.
O camponês de nosso mumc1pio,
fica sujeito, isto é, fica submetido à lei feudal dt: só vender o seu
produto, que é o resultado de seu
sacrificio, ao proprietário da. terra; e se não fizer será expulSo dO
terreno, fioan'do assii:n os anos da.
sua vida gastos na terra que cU!·
tivou e pagou sem obter urn recibo siquer.
O que devemos fazer é explicar
ao nosso homem de .campo o que
Luis Carlos Prestes já esclareceu
à nação ctizendo que o nosso Partido. Coinunista do Brasil lUta e
lutará pela completa extinção da
exploração do homem pelo homem.
José de Souza".

- E' o que se deve fazer para liquidar
os restos feudais da exploração da
lavoura.
O Sr. Medeiros Neto- Quem subscreve essa Carta? _-_

o·· SR.
Sousa.

ALCIDES SAEENÇA -

José de

~

_O Sr. Medeiros Néto 0

Sa.

De Maceió?

ALCIDES SAEENÇA -

De Ma-

ceió.

O Sr. Medeiros Neto - Extranllo ··a
afirmação que V. Ex. a acaba de ·lêr,
porque em Maceió não tem havido um
caso sequer de febre amarela. Aliás,
vejo que se trata de um documento
no
sentido de beneficiar a coleti. dade. Mas a Ss.úde Públicà de Maceió
há muito tempo não conStata um só
caso de febre amarela. A doença conhecida por "barriga dá.gua" de fato existe no norte, mas só em. casos
· .esporádicos.

.;-

0

·

SR. ALCIDES 8ABENÇA -

'
Agra-

deço a informação de V .. Ex,a.
_Agora, Sr. Presidente, passo. a- lêr
uma exposição de motivos pu.blicada no
jornal "0 Momento", da- Bafa:

"EXPOSIÇÃO DE MO:riVOS"

A razão dêste pedido, Exas., são
os grande prejUlZOs (iue vêm sofrendo os pobres cam?<)nêses que
plantam na.s .terras dos Senhores;
que se fôr enumerá-los· um por
um, quatro volumes de livros não
darão para expõr as injustiças que
os nossos ·camaradas de todo o
Brasil· -vêm sofrendo há muitos
anos. sem que as autoridades se
compadeçam nem tomem conheci.:
menta:
1.• porque não temos leis para
nos garantir; e se existem, são
mente para. quem pode .const1tufr
advogados;
-2. o - porque quase tõdas as a u- ·
toridades siLo proprietárias de terras e, quando êstes pobres reclamam com energia os seus prejuízos, são êles presos e trancafiados, ou então ameaçados. Vive
ass'im esta grande massa, sem ligação e sem proteção dos -governos. Resultado é o que estamos
vendo, fome e misértas, no meio
das classes pobres. Fraqueza, desanimo e o ·medo de plantar já
apoderou-se de todos nós, porque
plantar em terras alheias é comprar questões a di.nih.eiro. Os que
não querem saber isto que nós
sofremos, "não veem, e nem. sabem", como disse Jesus: "O maior
cego é aquêle que não quer ver"""
Estamos
comendo, S:mhores
Deputado-~. cs frutos das árvores
que os nossos pais .e avós plantaram, como sejam: jaca, côco, laranja, manga, sapoti, fruta-pão,
ca.fé etc. Entretanto não temos licença de plantar outras, a não se-r
para presentear os_donos das terras. O que será dos nossos filhos
e netos no futuro? O que acharão
êles para comer amanhã., se não
podemos plantar hoje?
Se as árvores que ainda temos.
não são eterna.S, têm que se acabar e o que nos restará!
Hoje nem mesmo a banana podemos plantar, pois, por qualquer
circünstância, somos despejados
das terras, perdendo o nosso trabalho.

só-
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·Assim sendo, Excelentissimos
cultores para trabalhar, só 9xigindo
Senhores, ficamos todos nós, cam- dêles a palha da colheita.
poneses, ·atentos, aguardando dos
0
SR. ALCIDES . SABENÇA - · Senhor
~sos representantes nessa. ConsPresidente, passo ·-a ler outra missiva
., t!tuinte, a solução justa do que
por :o.§s recebida e que é•a seguinte:
pedilno, ficando ce;rto de que ne"Prezado companheiro Carlos MarinhUID, dos nossos representantes,
ghela - D.. D. Deputado federal pela.
que fõr verdadeÚ'amente democrata, se negará de fazer ou de in- Bahia. - Saudações cordiais. - Li,
com grande satisfação, o discurso proteressar-se pelo n{)sso pedido.
ferido
por V. Ex.", ria sessão de. 18 do
Para êsse fim su:plicamos o apoió
corrente,
da Assembléia Constituinte,
e adesão de todos os partidos e de
em
que
foi
apreciadã--a:-situa.ção ·do
tõdas as classes ·sociais, (ciVis e
camponês
.bràsileiro
com. absoluta.
militares) a fim de que ponhamos
justeza,
mesmo
quanto
a do agriculpor terra a miséria que nos :flz.tor
bandeirante,
que,
de
fato,
é de nugela.
séria, com raras exceções, devido à
Enquadramos também neste pe- falta de ampàro f~anceiro dos podedido o direito de votar, mesmo res públicos e à exploração ignóbil, por
sendo analfabe~os... podendo ser esparte de latifundiários inescrupulosos,
tudado um meio de so.luctonar êsque cebram arrendamentos excessivos.
se !ato.
superiores, as mrus-das .vêzes,,ao valor
venal
das propriedades agrícolas·- e, ··na>
Terminando, desde jÁ, enviamos
os.nossos.a.gradecimentos a Vossas época das safras, não raro, sé apodeExcelências."
ram destas por manobras semelhantes
à seguinte, que vai servir de tema a
Sr~ Presidente, Srs. Constituintes,
,uma
ação ju~cíai, que, dentro em
n9s, os comunistas, já afirmamos e
breve,
iniciarei, na comarca :vizinha de
reafirmamos o ·d.esejo de cooperar com
.1\raguaçú:
o Govêrno do Exm.o. Sr. General
"No caso em ·aprêço, um fazendeiro,
Gaspar Dutra· na ·solução dos grandes
problemas nacionais. Portanto, a ex- de nacionalidade japonesa, fêz, com
posição de motivos que acabo de ler, . um lavrador brasileiro, um contrato de
·$do . do interior da Bahia; é um parceria agrícola, relativo a 16 alqueiapelo a tódos os J:>artidos e a tôdas r.s res de terras, para serem pla:Íi.tatlos ·
-camadas sociais para resolver . a crise com algo_dão, mediante o pagáme::ico
de 30 (trinta) arrobas dêste prodllto, ·
~ue nos assoberba, que é a da :fome.
por
al!J.ueire, por ano. Ficara o proO Sr. :Agrícola de Barros - Vossa
prietário·
obrigado a fazer fomecimenEx,a disse há pouco· que defendta a
mugração. Entretsii.to, temos no in- . tos destinados ao sustento do lavrador
terior do Brasil muita gente que não e ·à manutenção da lavoura questiona.da, obrigação .essa que foi cumpri'P~de traba.lhar porque não tem terras,
. nso ~em estradas e sequer justiç9.; até da ·até quando o algodão chegou . ao
-as filhas. dos lavradores são proprie- I>Ol).tO de ser colhido. Por êsses adian""
dade dos.fílhos do patrão. E' preciso tamentos, meu cliente assinou tftulos
1l_Ue _o govêrno dê, terras ao lavrado!' caml:iais, ~om juros à razão de .S3%
1!. nao favoreça tanto a imigração; se(trinta e três por cento>. Ora, ·uma
na aument:u: a miséria dêles.
vez formada .a lavotiia, o proprietal:io
0
Sa. ALcm:;;s SPJ!ENÇA . - .Estou :mandou .chamar seu- meeiro, propondo
de acôrdo com V. Ex."'. :e opinião· comprar,-Zhe o produto à razão de Cr$
16.'00 <dezess~ c:ruZeiros) , por arrobs.
d~ nosso Partido que, com a distrlbui-çao de terras; se Yesolve o problexna o que não foi aceito, porque êste tinha.
oferta de um negociante de Marflia;
agrícola do· .Brasil.
·que lhe pagava a Cr$ 35,00 (trinta ~
O Sr. _OsvaZào Lima- No nieu Escmco· cruzeiros) • Com· isso, eri:furec!outad.2, a lllaior parte dos proprietários se o maroto, que, para difiC'.llta.r. a.
dá g:ratüitamente as terras aos a.gr.i- colheita, não somente suspendeu os
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· fornecimentos que vinha fazendo · senão · também proibiu ao pobre J.a.vra®r. pusesse camaradas para efetuar
a colheita do algodão, que é muito
trabalhosa. Tais dificuldades, porém,
-forám superadas, porque, no caso vertente, tratava~se de um individuo de
excepcional energia, que, vendendo
animal de seu uso, conseguiu obter
numerã.rio para realizar a safra, que
poude realizar, parcialmente, com o.
auxilio de cinco camaradas nordesti- ·
· nos. que_ se achavam hospedados em
sua casa, bem como de pessoas <ie
sua familia.

· só se· lembram dêles, para os dessangrar com impostos.

De fato,. quase nada se: tem f~ito,
em defesa dessa classe oprimida pelos. magnatas da terra e do dinheiro:
Faltam:-lhe instrução, assistência médica, remédios, habitações salubres e
o próprio aliÍnento. · E' preciso ::nu1ar
.c sistema feudal, em que nos deoatemos, se não quisermos perecer de
todo. Necessitamos de uma. legislação,
qúe proteja o trabalhador rural conr.ra a ganância de seus inimigos, impedindo que os grandes proprietários
rurais se beneficiem, impunemer.te,
Mas, tudo debalde; pois. que o íami- com o resultado de seu esforço, heróigerado latüundiário, valendo-se do co .. Penso, ou melhor, ouso sugerir a
vencimento dos titules refendcs, :np V. Ex." ·que, ao ser discutido o proje..,.
valor de .Cr$ 11.000,00 (onze mil cx·u- to de nova Constituição, para o Bra.zeiros), promoveu, na comarca de ·sil, se ·esforce para inserir, em seu
Araguaçú, a respectiva execução cam- contexto, uma disposição, que não
bial, penhorando o algodoal do infeliz '. permita que a renda de um ~6Vel
parceiro, que ·abrangia, segundo me seja· superior· a 10% (dez por cento} .
afirmou, três mil arrobas, aprOJdma- de seu valor ven&l, porquanto isto só
damente. E, não contente com ~sso, .seria bastante para transfigurar a
ainda manddu soltar seu gado ';lS.ts. vida rural brasileira num sentido slipa.Star em outni.. área, de dez alqueires :rnamente · benéfico,. capaz portanto de
de milho, - objeto de contrato de ar- n!'ls redimir dos erros passados, sem
rendamento feito. com o mesmo lavra- falar na concessão de créditos e de
dor, -· que teve assim imensos pre- assistênci.s: técnica aos lavradores no.jufZos; superiores a Cr$ 100.000,00 (cem cionais.
mil cruzeiros), ficando reduzido · à
··Os fatos, acima narrados, não .são,
mais completa ruina, tanto que, para
se defender, teve de solicitar os bene- de modo algum, esporádicos, antc.s se
fícios de justiçà grstui.ta, mediante os '1.-erificam; incessa-ntemente, embora
·quais pretendo iniciar, dentro em :::nuitos não cheguem a ser ventila.dos
breve, uma ação de indenização con- judicialmente, devido à ignorância; à -·
. tra o ambicioso latüulidiârio. ·
timidez resultante de um avilt-ante
coinnlexo de inferioridade em face de
E'· exato· que .a terra paulista, mor- seus· exploradores, - que, · modéstia à
mente· nesta zona, é prodigiosamente
parte, tenho trabajhado bastante para
fértil, tornando possível aos- agriculdt>struir, - e em razão da miséria _rei. tores obter uma 'Vida "ótima", como nante, que constitui fa'tor de ·enfr:J.·o quer o ilustre Deputado· Ataliba No- quecimento físico e depauperamento
gueira, mas, devido -à nefanda · explo- moral. Entretanto, para se aquilatar
ração do latüundiá'rio e do capitalis- da verdade das afirmações ora feitas,
mo colonizador, que lhe tira o pouco cabe-me dizer que, na comarca de
·que. consegue salvar ~ambição· Q.a- Pre61áente Prudente, onde exercito a
~4Uele, seu padrão d-e--eXistência é ínprofissão de advogado, foram, -no an:>
fimo, para não dizer.. de completa p~ de 1945, distribuídos · 61 (sessenta. e
breza.. Dessa forma, é mistér sejam um) pedidos . de- concessão de bene.amparados êsses rudes · e bons lida- ficios de justiça gratuita a pessoas.
dores, de cUjo esfôrço d-ependem por ém sua mór parte, dedicadas a ativi.:aseim dizer a vida e o progresso de dades agrícolas, o que talvez -não re:t'lssc. pais; cujos gove:nos, no entanto, P:t!'!Sente dez po:r cento das que ne::es~

=
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·.--. 302-vrador para vender'a queiÕ qtüzer o
p:roduto de sua lavoura.
o SR. _· ALcmE:s _SABEN:ça - PasSa.rei a. lêr, mais =~·exemplo da "benevolência" de alguns fazendeiros
com aquêles miseráveis que plantam
o pouco que comem ou exportam e
continuam · morrendo de fome nos ·
campos.
. o· caso ocorre aqui próximo, no Estado do ·Rio de Janeiro, onde os colonos Antônio. bamilo de So'usa, Delfino Joaquim Barbosa e Sebastião Novais foram explorados pélo senhor da
terra. <Zê.)
"Campos, 13 de março de l9~
Aos calll!iradas do ·Comité-EstaduaL Prezados Caruaradas. Saudações ComUnistas: Levo ao co- ·
nhecimento dos camara.das um
caso de exploração de quatro colonos, a fim de que os companheiros estudem · o caso e vejam o
que poderemos fazer em beneficio
dos_ referidos colonos, que. se
acham-desamparados - e .. :na _im).-__ _
nência de serem postos ao tempo. PaSsarei. a relatar as deêla:rações SilVeira.
de
_cada ·um: Antônio. CamiZo de
· Enderêçó: Préciio S!tnta Matilde · Sousa:
declarou que vài para 3
Rua Joaquim Nabuco, 93&, -1.0 anda:r,
anos
que
trabalhá na fazenda do
sala_ 6 - Presidente Prudente~· ..
- "Bonito",' de propriedade do PorRespondo assim, indiretamente, ao
tuguês Fernando CoSta; que· toca
ilustre Deputado que me . aparteou
·
lavoura
de ca:fé a 'm-eia; que duainda há. !lOUCO,
rante. a ·safra tem que. _fazer · 3 ·
Já conhecemos a "generosidade" de
limpas na. lavoura, e que .esta ·limalguns fazemleiros anti.;,progressistas_ e
pa é tõda por sua .conta; que: são.
reacionários.. Casos mais ou menos
obrigados a- trabalhar· 2 .dias :'na
semelhantes a êste constatamos par
semana para·o i:a.Zendeiro à ràzn.o
t:xio o Brasil.
·
.de 6,00 por dia;' que os colonos
têm um trato com faiendeiro de .
.Enquanto não se. legisla,r a. respeipagarem 0,50 por· bà.laió pà,ra . a
to, distribuindo as teira.s aos campola~a.g-o..m e ·secagem do: ca!é, _· iX>ts.
neses, g!!.I"antido-se-lhes os meios de
produzir e ·vender liVremente, a exsó 'êle; fazendeiro, possui o· maqui.ploração continuará. e a miséria preslsnário ·necessá.!io para· esta ope. tirá. e não ha.verá democracia em no;;sa
ração; que atualmente o fazenPátria.
deira .está. cobrando 2,00; que .co- .
1heu 281 arroôas de café. e o faO Sr.· Osvaldo Lima Quanto a
zendeiro apresenta uma conta de
isso de: não v-ender livremente, é coi182, sendo êle _Colono d~sta fO~
sa que não existe em nosso meio. Se ·
um ou dois fazendeiros são apontados
roubado em 99; que o fazer.deiro
pelo seu procedimento incorreto, não
tratou comprar o café a 50,00 a
quer isso .diZer que esta seja a regra
arrouba. e. agora· já. não quer pageraL Posso assegurar a- V. Ex~. que,
gar mais os 50,00; que os co1onos.
em meu Estado, ó que predomina é o
não têm direito. de verificar' a
:respeito à absoluta liberdaoe do la. contagem do café, sendo por iSto

sitariam de. aSsistência judicial, . para
a defesa de interêsses respeitáveis.
Outrossim, é· certo que só os grandes · proprietários têm facilidades · de
obter créditos nos bancos, sendo ír:fl- ·
ma a . cot·a concedida pelo Banco -do
:.B::<J.sil e. do_ Estado. aos. -pequenos. si- .
tiantes, que, assim, se vêm impossibilitados de remunerar, condignamente,
seus camaradas, já que, êles próprios,
\'i;-em com imensas dificuldades.
Desejo, também, chamar a atençã:>
de V. Ex,a para o fato de que os peq-aenos lavradores são muito prejudicados pela· baixa especulação das má. quinas de benefiéiamento de algodão
. e cereais, que fazem constantes ma- .
noJ:nas baixistas e, ainda por cima,
ao lhes ps.gar o respectivo preço, fa.zem enormes descontos nos mesmos,
que VP.o de seis a algumas dezena.;,
.:por .c~nto, o q'ue. constitui verdadeiro
cRsO de policia, quando não furtam
no. pêso e na classificação d-o produto.
Sem outro motivo. sou com grande ·
. 9-dl:lliração, seu companheiÍo, amigo e
-admirador. Erico Magalhães da
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;·.mesmo expoliados ·em seus dil'eitos; ·são obrigados a vender o café
a-o fazendeiro; que desde de no~
· . V€mbro que estão p:rocurando seus
direitos, mas já que ninguém se
importou com êles vie:ram ao Partido para que·. a D. Dtlma ·revasse
.ao conhecimento do Senador Prestes; que iiltimamente o fazendeiro ameaçou-os de botar na rua;
sem querer pagar as indenizações
devidas.
··o Sr. ·Nelcino Joaquim Barbosa diz
· o seguinte:
"Foi nascido e criado na fazen. dai sempre foi empregado, e há
2 anos é colono; confirma tõdas
as~ declarações do outro campa. Meiro; que colheu 107 arrobas de
café e que o . fazendeiro só apresentou conta· de 84; que destas 84
' êle só considerou · 34, deciarando
que· as 50 restantes poderia ficar
· para êle (colono) pois elas tinham
a!;iodrecido · r.o terreiro; que se o
: café ·apodreceu :rio terreiro, a culpa
:ilão é suà e, sim, do próprio fazen.. deiro, pois após a ..entrega do café
no terreiro os colonos nada mais
têm a haver com o referido café;
que não quis se c_onfo=ar com as
· contas apresentadas, dizendo ao
fazendeiro . que iria pleitear seus
direitos. ·
_ ·
. :.A carta do Sr. Sebastião Novais é
·nos· seguintes têrmos:
"Em novembro na época; da 'co·lheita do café choveu muito, e por
isto mesmo não pôde fazer a co. lheit:l., procurou outro serviço pa:ra. não ficar parado; que o fazen. deiro queria que P.le fizesse .a colhe~ta do ~café de qualquer
maneira, e não se· conformando com
a explicação do colono, passou a
insultá-lo, mandando-o desocupar
a terra, pois daquela data em di. ante não era: mais seu colono; que
trabalha. .na fazenda há 15 anos
acha que não ,Jode ser põst<i na.
rua assim atoa; que colheu· 269
arrobas de café lll2.S o fazendeiro- apresentou uma conta ·de 190,
-·sendo, portanto, roul:>ado em. 79
arroubas; que ao ser avisa<Io para
· abandonar a fazenda pediu-- pelas
·benfeitorias 7. 000,00; que o fazen-

deiro declarou que não pagavà. nada, pois a· terra era dêle; e<ue o
fazendeiro vem fazendo uma.
pressão para que os colonos tirem seus filhos da escola para.
trabalhar na lavoura. Camaradas, pelo exposto conclui-se que
devemos estudar o caso em questão, em fac::: dos referidos colonos ter procurado o Partido, tOdos êles encheram as propostas d€
membros· do Partido. Esta fazenda está situada em Bom Jesus, o
fazendeiro é parente do Prefeito.
Ao sermos procurados pelos respecti'vos colonos procuramos entrar
em contacto com as autoridades
locais, a fim de sanar a questão.·
mas as autori'(].ades não tomaram
conhecimento· do caso, . pois fizemos =·atestado de pobreza para que tivessem um advogado, mas ·
o próprio advogado nil.o tem cunho
orgânico, pois não comparece na
Prefeitura nas horas do expedienté, estando por isso mesmo o· Município em completo· abandono•
Escrevemos uma carta ao fazendeiro Fernando Costa a fim deque êle desse alguma solução ao
caso. Certo de que os camaradas
irão estudar a questão subscrevome. - "AbS.ixo a Carta. Fascista
de 37" - · "Abaixo o Ditador
Franco!" - . Do camarada; David
Jansen de Oliveira.

Sr. Presidente, com estas declarações e as de outros companheiros, respondo ao nobre colega .que nada adianta a benevolência de alguns .fazendeiros, se de ·um modo geral os cam.ponêses, quando reclamam seus direi..:
tos, são enxofados das terras do senhor.
Vou le:r agora cópia- de um :requerimento ·enviado ao Exmo. Sr. Gal.
Elll'ico GaspJX Dutra, mui digno Presidente da República.
"Exmo. Sr.
General ··Eurico
Gaspar Dutra ·~ MD. J:>residente
da República dos Estados Unido.!
do Brasil - Palácio do Catete Rio de Janeiro.
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Exmo: "Sr. Ptesi'Ciente:

Nós abaixo assinados, trabalhadores .do campo, depois de vários
anos de sofrimento e misérias, entregues ao destino de uma vida de
fome, angústia e sofrimento, sem
. a devida proteção das nossas autorida'Cles anteriores a V. E.'Ccia,,
onde a exploração do homem peio homem, nos ·colocou em uma situação de verdadeiros escravos,
tomamos a iniciativa de apeiar.mos para V. Excia., no sentido de
pleitearmos uma
vida melhor,
uma existência digna de nossos
la·bores, que possa amparar nossas
humildes famílas que até hoje só
depararam com a miséria, a:ngustia e fome, sem merecer a·· menor
compaixão dos Senhores de nossa
escravidão.
Os signatários dêste apêlo são
todos camponêses, vivendo do cúltivo das terras, onde plantam o
necessário para alimentar os afor.tu.nados pela sorte e proteção das
autoridades do mandonismo.
Somos, Excia., aquêles. que damos a todos· o arroz· "agulha";
porque são· os humildes· e esquecidos campônios que plantam e co1hem o mesmo; o "ca.fé moca" também -plantado e colhido pelo homem rústico do campo e comple-.
tamente desprestigiaiios pelos homens do. govêrno; também plantam, colhem e ensacam o "feijão
rapé"; são os desgraçados farrapos da lavoura que plantam, coLlJ.em e transportam a "cana", que
produz o açúcar refinado, cristal e
t.ambém a "pinga", bem assim outros derivados, destacando-se ainda. o plantio do "algodão", ::cnhecido como· "ouro branco", de
onde se extrai as fazendas finas,
médias e grossas. Dolorosa in-:
terrogação . . . Doloroso contraste . . . Dolorosa surpresa ...
ll: ·a lei "Fascista" do maior es- ·
fôrço dos· que· trabalham em prol
do menor esfôrço· dos que explornm, e, car.l.eia para nós, quando
reclamamos e pre5entes para os
esbirros quando· protegem à. :aqueles a quem apontamos como nos-

sos algozes. Assim sempre fOi o
programa dos antecessores
de
V. Excia. e que deverá sucumbir ·
para desaparecer ·de sôbre a ter- ·
ra brasileira os restos dos remanescentes do nazi-fascismo.
Perguntamos a v. Excia.:
Por que é que nós, colonizadores
da terra, tudo plantamos e nada
temos? Por que é que plantamos
e colhemos o arroz "agulha", e
só temos o direito de comermos
"quirera."? Por·que motivo os fazendeiros nos. obrigam a tomar o
café feito de "palha do mesmo e
"quebradL'lho", quando ele armazena o café "móca e tlpo 4"? o
.feijão. era o único produto com que
podiamos competir com os afortunados e priVilegiados, Pi?r 4"atar-se
de um produto. que há · muitos
. anos ·foi banido da mesa dos -ricos, tornando-se um~limento.sem
vitaminas e impróprio para uma
mesa decente, e, no entanto nem
assim podemos adquiri-lo · porque está entre os produtos
do
"câmbio negro"; tornando-se assim de difícil aquisição para nós
campcnêses.
O açúe3,r há muitos anos que vem
sendo raciõD.ãao,-c-para- os .Ii.Cé<:S.
que só podem ter em suas dis-·
pensas de 5 10 sacos de 60 quilos, enquanto que o infeliz traballiador do campo é obrigado a
comprá-lo com ·"cota", ao preço.
Cr$ 2,60 qui!o, com direito apenas a alguns quilos por mês, onde
as· cabeças dos membros da família do . camponês são contadas
(como o gado no ancoradouro), para obterem a cota de algumas ·
gr;J.mâs por cabeç&.. Do1'orosa interrogação . . . Doloroso contraste . . . revoltante infâmia ...
Da can:J. que é plantada, colhi~
da e à.s vêzes moída pelo· trabalhaQ.or rural, ele somente tem direito de obter em g:-ande quantidade a "pings.", e essa Exmo. Senhor General Eurico Gaspar Dutra, é prejudicial à saúde, deixan-:
do uma margem elevadissima para que o· fazendeiro mande embora o colono, aleganQ.o tratar-se

a
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dum "cachaceiro';, esquecendo que
o miserável não poàe morrer de
fome, vendo que tudo é plantado
.J>eló im:eliz bêbedo que, revoltado
pelo permanente estado de miséria que tem de ver diàriamente
em seu• misero casebre, procura
n:J. "Jlinga" o esquecimento
de
tantas dôres e infelicidade no seu
.casebre que é um verdadeiro tugúrio infecto, .onde a miséria fêz
UDJ. colorido degradante junto ao
estado de completa delapidação
em que se e::J.contram espôsas, filhos e parentes.
V. Ex:cia. nem pode imaginar,

pois nem mesmo- o artista na arte de pintar, poderá transportar
para a tela o horrível e degradante estado em que vivem os camponêses do Brasil, sem casas, sem
roupas, sem · assistência médica,
sem higiene, sem pão e sem o sa-.
grado direito de pro<;estarem; vendo nossas. espôsas e filhos, todos
agàsalha·dos com· trapos e pedindo comida e roupas para combaterem o 'frio, sem que no entanto
possamos atendê-los, pois, nem
mesmo o "pa-no popular" podemos.
adquiri~lo, porque é vendido
pelo
comerciante ganancioso ao preço
de Cr$ 4,00 ou mais, alegando
tratar.-se de um artigo forte e. que
vale muito mais do que o preço
taxado na ourela que é de Cr$· ..
1,90, propondo o comercia.nte .vender ao trabalhador ao preço de
Cr$ 1,90 o metro, desde que êle
f!J.ça compra superior a Cr$ ..•.
2GO,OO, ·.o que é impossível" para o
homem rústico e explorado.
São essas, Exmo. Sr. Presidente da
República, as razões ·que nos trazem
à presença de V. E:c." a fim de soli-.
citar a especial atenção de V. &."
para_ os humildeS .compatriotas do
campo, onde:, então, V. Ex:." terá opor..
tunidade de constatar em que miSe. revel estado vivem aquêles que alimentam os homens da cidade, verifi~do os batalhões de homens, mu"lheres e crianças que formam o exér.cito camponês do Brasil e que vivem
como verdadeiros escravos.

Agora; passo a · especificar o apêlo
dêsses infelizes. ll:les solicitam o se-

guinte:

1. 0 geral;
2. 0

Aumento de . salário em.

.,.....

Direito de gs:eve;

3. o - Problema oobre o arrendamento das terras;
4. 0

Educação e proteç&o à.

-

infância;
5. 0

Saúde e proteção à ve-

-

lhice;
Direito ee férias;
Direito de avisa-prévio;

6. 0
7.

0

Documentação para sua-

8. 0

garantia;
9. 0

P-ro-teção às mães cam-

-

ponesas;
10. 0

Meios de adquirir fer-

-

ramentas;
1:1.0

Melhor meio de habita-

-

ções;
12. 0

Meio de crédito junto
.ao Banco do Brasil; para· o pe..
qUA..no agricultor;
13. o - Ensino agrícola. ao filho
do camponês;
·

14. 0 - Dim.inuk os impostos a.e
pequeno agric~ltor;
15. 0

Horálrio de. trabalho;
. 16. - Terminar c:>m "oroe:ns''
e f=<Clar· cooperativas;
1'7. 0 Sindicato para os tra.- ·
balhadores lo campo;
18. o Esooia.s primárias pa.N.
os filhos dos camponeses; inteirame-nte gratuitas e em Wdas as
fazendas.
-

0

Seguem--se, Sr. Preside-nte,
de mil assinaturas:

c~a.

Osvaldo Medeiros camponês e
outros.
·
O SR. PRESIDENTE - <Fazendo
soar os tímpanos) - Advil""..o a.o no-

bre ora-dor que está. a findar o tempo de que dispunha.~
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O. SR. ALOJDES SA.BENÇA"- Vou
termina:r,. Sr. P.resi'Cl:ente, declarando

o

&egWnte: .

· Sr. Presidente e Srs. Constituintes: se somos realmente demOCTatas;
se somes realmente progressiStas, · entl:reguemos terras aos camponêses, co-loquemos ao seu . alcance os. meios e
a garantia de proc1Uzir e vender livremente seus produtoo. Liqui'Ciemos
o quanto antes, o método semi-feudal
de exploração da "erra, se realmente
lutamos peÍa democracia e pelo . progreSso da nossa Pátria. Porque, Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, não
poderá . existi:r democracia · na prática
sem a participação ·efetiva de. grande. maioria do nosso grande, heróico
e:faminto povo.
~-o apêlo que faz a bancada comunista. (Muito bem. Palmas.)
O SR. DIOCI.iE:CIO DUARTE
Sr. Presidente e Srs. O~.stituintes~
Qu€<m., como eu, conhece o vasto intenor do Brasil, não pode deixar de

te anônima,
manten:do, apesar de
tudo, as ve...da>deiras ~ra.cteristicas
da nacionalidade e o SUSitentáculo d.a ·
própria , econ-omia do pais cujo equilfbrio representa um inexplicável :::nilagre.
Já não esta.moo naquela época da
qual certa vez se referia · um dos espíritos mais. notáJveis da R-epública
·Argentina - o Sr. Austin Alvarez, a
época de Sarmiento, "e.mbrando
que os males atuais não provmham
da ignorância "a desasuar", mas da
ign-orância mal desasuar.i::.., da . imora.lid:21de i:1ustrada e da ::ol7tlção eloqüente.
Se · os politicos brasileiros :aão tiveram um senti<do objetivo. cOiO.'tinuaremos aiDJda por muito tempc nesta
preoou.pação acadêiiUca de d.iscJ.Itir
questões 31Penas literánas. enquanto
·e economia continua deso't'gani.za.da e
as famfl.i.a.S que habitam cs sertões
jamais se i!lltegraxão nos movimentos
. di.nâ.micos dé um pa.~ s.i:o:J:d~ por ser
descoberto.
-------Vários CoDJStituintes - e os 'tea:Jllo
ou.vid.o com a· mais rigoros:t atençãiJ
- . vêm se revel=do interessa:i-Os
p~o povo do interior,
encon·trand.o' no tr.ans,porte· o fato;,- funda- ·
mellltaJ, o elemenJto preci;n:o da re- cu.peràção ec-onômica; · desenv.clvimento sociaJ; outros, repetindo· o axioma
politir...o d'ie'Juan--Ba.utista Alberdi de
que povoar é governar.
··

observa:r · que nenh:um assur..to deve
merec& maior atenção ;,>o;,- parte dos
repr~entlvntes
do povo, principa~
men:te, em hora de tão graves -:preensões e em que se procura fazer
a. reestrutn.n-ação politica - não · sômeilJte politica, mas .também socialeconômica do país - do qu!! o con.substa.nciado no ·requeri."tlento ora em
d.isc"ussão •
O Sr •. Aureliano Leite - Ao··conPrecisamos corrigir os erros seculartrá..-io:
ga.verna:r é povo~.
mente ac<>-ntua:dos · pelos orientadores
da política naJCionru . que leva:ram o
O .SR. DIOCI.iE:CIO DUARTE smbiente a essa civilizaçã:~. como bem
Outros entendem que é 1 e.brir cs::ra.,
escreveu Euclides da Cunha. a uma
d~ e muitos, com
acerto, de que
civilização de fachada. Sistemã.ticapr~isamos;
nã.o a;p.enas el1Sinax s .
mente preocupados com as ciJda;dés
ler aos anaalfal>etos, porém fazer com
os a.da:n.l.!üstraidrees impediam o verqué os trabalhadores, · os hOI!llens do
d3:deiro progresso do pais, cujos
se::tã.O, sobretudo, se faln:iJ:ia't'izem. co-n
frutos de· riqueza só. existiam nas cano ~o dos· instrumentos ~cotiga.'l dos. seus poetas e nas fantazias . las - a fim de que poss9.Dl encontrar
dos escritores românticos.
na. terra uma pro'duçlj.o. mais a.b'.mDesde. os ..rcmotcG períodos colonilus, . dante e. preciosa. ·Todos, fi.'l·almente,
passa.n;do P'õ'lo primeiro .: o seiundo
procJ.amsm ··- que a .maioria. da po,..
pulação in'liige:na é subnutrid'i. e vrve·
reina:dos e entran•do neste ion.,'"O período de regime · republ:.cano. o.s adscb· a .i.."l!fluênci-a à.e vá.rta.s enfermimindstradtxres brasileiros se têm reda.'Cies. - ·reviveJ3Jd.o peranr..e os nQ5S06
velado J.amentàvelment.e empíricos, olhos est!i...-reci.dos aquêle panorai'Jl3.
la.nçando a.penss -as vi.stas para o ·lidesolador de que nas fs.ta-;a o sautom!, enqna.nto, nos longínquos· serdoso cientista e !l/pÓSj;olu da prOifllatões, continua grande· massa de . gen.,
xia rural, ~er Pereira, que reclama

=
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urgente ampa.ro e rigorosa. aS,;istênciá
mente o· teriitório, mas a mtegri!dade
. moml e cívica cos ~us aacitantes.
medica..
Em·· face · C:êsse cenárl-o s.cu»l>rio,
.Tá Ta-vares Bastos, .aa ma.is de sesem que tudo, por· as5Dn dizer, faJ.t,a senta. anos, <J:Uan:io, pela pnmeira·
v.ez eleirto De.putal.io pelo . Estada de
AO povo brasileiro, se .aão fôssemos
fortaleclJd.os por uma dose · maisouti- . Alagoas, lem:br!Wa, e:p.tre I)Utra.s idéias
ainda hoje esquecidas, a necessid:alde
Yel de ótimismo, chegariamC's a pende se dar lilberda.de à :1a.vegàção de
sar que o Brasil se en~ontra realm'iriste, como já se ~ no ~po da ~:a~bota.gem, porque as com:pannias
nacionais exigiam míme::-o tão excescolônia, às · ma:t'lgens :ie wn terrivel
a.bismo. Não SO'U, por~m. daqt;.eles
sivo de trilpU:Iantes que 1sso diete:::m1nava. o aban:dono dos ~=pos agri- ·
Q.Üe descrêem d'O futuro
d<i nosso
colas. Dezenas de milb:=tres de tripais, como tàmbém 'n-ão soü daqueles que se Ulfa.n:am de que, no Bra- . pulantes dos bar<>OS nacional.S podflsil, tuoo é fádl, e de qu:: em suas riam voltar · desde que houves.se a
terras, senoo plantadas, Cvdos os frulibertadade de cabotagem, sobretudo
em pais de vasta zona :itorânea · e
tos srurgd.rão, como nos contos de
fadas. ·Penso .que um povo como o
de incipiente frota mercant::!.
O Sr. JurCLndir . Pires - Esta . linosso, que vive num ter-r-tório de regiões econômicas v.a~131d.as e dilficeis,
bertdalde de ca~b<Ytàgem criou mesmo
para o Brasil certa sttua.çã:; lru::ômerooe :pD~Sirtilva.merute a a·dmira.ção .e
o -respeito. dos que governanl, ou memoda em relação à e.."CpamM da lllA"lhor, ·dos· que estudam os fenômenos
rinha mercante a~entina, ciue pasSIOu
&óe:l:ais, · politicos e . econômicos do
a usar a nossa costa para transporte
ni'imdto · contemporâ-neo.
de ca;botagem, oom sacriikJ.O da. nossa. ·
ir.c:Lpiente marimha merca11te . ·
O Sr. Jurand:ir Pires - Vossa Excelência d.isse que vários ora:i-ores
0 SR. rlOCLÉCIO DuARTE .
Um
têm ocUJp.a;do a tribuna; cada um
pais, como diz V; Ex."', de navegaaprecia!lldiO :por um prisma a situação
ção incipiente, não pode exigir para ·
econômica do :Brasil. Eu ..llria a Vossi o privilégio da navegação.
sa E.welência a frase de Rui: que não
Tive oportunidade de analisar, não
$á,(). essll.S· n€Sg'a.S de veroade que se
só em Montevidéu como em ·H'ambure5preitam pela· fi~ d:.<s portas, nem
go, . o que acontecia em relação ao
sâlo essas missa.ngas ce>:ozid.as que se
.algodão e o sal, de procedência de
· OOffi!P<I'&ffi ri.as mãOs dos . mascatead<iportos brasileiros.
·
res de qul.nq!uiJharias; é a iutegra.çã<l
Chegavam
ao
Rio Grande do Sul.
de tôdas essas verd::~~jes que -:-ep:redepois de passarem pelos referidos
lii€'I1ta a situação real do E::-asH, que
portos,
embarcados em navios de bané ·um com-p1eJ.-o de .fenômenos. tooos
deiras
,extrangeiras
por preço muito
eles iig&dos a .d.l.feren.ci~ç:)es extremamais
barato
do
que
o
algodão e o sal
das das suas posições econômicas entransportados
·
de
Macàu
e de · Areia
tre um l:ttoral,.. · que e a.oa.steddo de
:S_ranca.
diretamente
para
os
·centros de
combustível, e um interior que está
consumo
do
nosso
pais.
deGPWVi~o de braços.
O Sr. Ju:anàir Pires :- V. Ex."
O S!t. ·DzOCLÉCIO DuARXE Realsabe
que é questão de· diferença de
mente; não é possível estudar uma
taxas
portuárias. A regularização da.s
iolução politica e econômica para o
taxas
portuárias é que seria talvez
:Srasil a~enas sob um pontQ de. vista
o fator importante para resolver o ·
. ur..llateral.
·
problema da cabotagem. Não ignora.
Todos êss"...s pro-blemas, sejam de
V. Ex." que o transporte sôbre ãgua.,
sz.úde da popUJlação do interiol:", sejam
prõprta.mente, de um . põ:rto · a outro,
de transporte, sejam de imig::-ação,
é
n::.uito pequeno em relação ás dessej!Wl de educação técniCa e profis·
pes::ts
em cada. põrto. .
sional. - todos ê&ses problemas exigem atenção demorada por parte dos
0 Sa, DI<lCLÉCIO DtrARn: Há a
gâvel-n.antes e resP<msá."<eis pélo !u·
considerar também a preocupação
turo d:a. Pátria, que· ri.ão é sl."lllp-lesexcessiva de lucros por parte dos ·
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apenas no aumento de nirr cruze~os
por tonelada de matéria prima, por
um lado, e, por outro, beneficio extraordinário para os industriais de tecido, que cobravam 30, 40. .e 50 · IIlll
cruzeiros por tonelada de algodão lndustriallzado.
. o SR. DIOCLÉcro DuARr.e: - VerificamOs que tõdas as indústrias de
tecidos, com capitais de 15, 20, 30
e .;,o mil contos, apresentaram balanços superiores ao capital empregado.
O Sr.. Agostinho
Monteiro · - De
quem a culpa?
0 SR. DIOCLÉCIO DtrARr.&
.~ ·,
0 SR. DIOCT...ÉCI~ DuARTE O que
Virá. sobrecarregar o. produtor do
desorganização administrativa do pais,
que, para mim, é· o problema fundanordeste e dificultar as atividades das
cl:'.arqueadas do Rio Grande e Mato
mental do Brasil. . .
·
Grosso, bem como a alimentação do
O Sr. Agostinho Monteiro - Obrigado do planalto ·de Goiás, dos sergado pelo .esclarecimento.
tões de Mato Grosso e de Minas Ge0 SR. DioCLti:::ro DUA.~r.e: - . . . derais, que vivem a reclamar sal para
organização
que já no regime imseus rebanhos, enquanto nós outros,
perial
e
no
comêço da Rep~blica.
do nordeste, sobretudo de Macau e
os
estudiosos
de
questões econõmicas;- .-•.reia Branca, continuamos a ver
não
digo
oposicionistas
partidários mas
ameaçadas, com a .aproximação do inos
que
anal:iza.vam
com
realismo os
verno, 800 mil toneladas de sal. Já não
problemas
de
interêsse
publico,
acenme refiro às indústrias químicas de·
tuavam,
com
a·bsoluta
segUrança
e
São Paulo e outros centros industriais
independência.
do Brasil, que se baseiam no sal.
O Sr Mota Neto
Nesse proDesejo· abordar agora ·outro aspecblema do sal, além dos fretes marítito da questão, Srs. Constituintes.
mos, que encarecem muito o produto,
Quando tive a ·hõD.nt---de-..fazer_parte
do Parlamento Brasileiro, pela -pn:.- · temos a questão da sacaria. P...ntes da
guerra, em 1939, um saco para 60 quimeira 'vez, tomei em consideração o
los custava 80 centavos, ao passo· que
crescente êxodo rural,
determinado
hoje o seu preço se eleva a Cr$ 4,20. · pela obrl.gatorieda.de do serviço miliDevemos ·notar, que a matéria prima
tar. Naquele periodo, por várias vêzes, tive ensejo de ·suger~ fosse criádo
que entra na fabricação dêsse saco, o
em zonas saudáveis do interior do
algodão não sofreu aumento.
Nordeste batalhões que pudessem receO SR. DióeLtcro DtrARr.e: - Pelo
ber
os jovens sertanejoz, em condições ·
contrário, os lavradores nordestide.
receber
instrução militar, conco-·
nos, conforme. telegramas recebidos,
mitantemente
com o ensino técnicocontinuam
ameaçando . abandonar
·agricola,
a
fim de evitar que anualsuas plantações, porque ós preços almente· saissem daquela região mais .
cançados pela mercadoria que. produde vinte mil moços, que para lá. .nã.o
zem não são compensadores. O proregressavam por encontrarem nas cidutor da matéria prima vive em luta
dades tentaculares elementos de ·concom as maiores dificuldades, ào passo
forto
maior e ambiente mais próprio
que o industrtar que utiliza essa ·maàs
suas
aspirações.
téria prima leva vida de extraordiná.·rio conforto.
·
Mais tarde, na segunda Constituinte, uma grande figura de médlco e de
. O ·Sr. - Agostinho Monteiro · _:_ Em
cidadão, o professor ·Miguel Couto,.
abono das palavras dé v. Exa., declaro que o· financiamento do algoapresentava ao. projeto de Constitui. dão, o celebre financiamento, resultou
ção uma emenda- que revivia. a suges-

nossos embarcadoreS e a própria desorganização da · marinha mercante
brasileira. O transporte dos artigos,
com.o o sal, por exemplo atinge a
uma cifra três ou quatro vêzes superior:ao prêço no centro de produção.
O Sr. Mota Ne:to
O sal, na
beira dá .salina, é vendido a 85 cru. zeiros a saca,. pagando pelo transporte maritimo 486 cruzeiros. P...inda mais:
a Comissão de 11arinha Mercante, recebendo sugestão dos armadores, so11citou do 1\ll"..inistro ·da Viação õ aumEmto de 30% nos fret~s.
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tão por mim feita ao Congresso anEncontramos no nordeste, o mesmoacontecendo em São Paulo e em outes de 1930.
trOs· Estados, terras esgotadas em virAinda· ru>. poucos dias, tive a agradável surpresa de ler uma entrevista . tude de culturas exaustivas, como a
do café. Essas terras não podem ser
magnífica ·do atual Ministro da Guerentregues aos t::-abalhadores, sem que
ra, Sr. General Góis Monteiro, publise . lhes mimst::-em . os conhecimentos.
cada no Diário Trabalhista, repetinpara explor2.-1a, mostran-do-lhes que .
do as mesmas expressões que eu emmecanização facilitará a cultura
pregara na défesa de meu projete; o a
qual, infelizmente, naquela época, não
e colé:.cará o J.z:vra:do:;: em situação privilegiada.
·
·
foi devidamente apreciado.
Os trabalhadores sertanejos, mesmo·
o Sr. João Agripino - Discoruo de
os proprietáriqs de f:;.zendas jamais.
V. Exa. O _ê:~wdo do homem do
ca.mpo para os centr':lS urbanos não receberam ensinamento técnico porparte dos poderes públicos. O que .
tem: relação com o tamanho da c.idasabem
é fruto da· exoeriência dos ande. Não há, aliás atração pela ciuatepassaQ.os
déles próprios.
de; o que há é diferença de nível de
O
Sr.
Aureliano
Leite - Diz-se que·
vida. O homem do campo, o operá.05
m::lhores
agricultores
do mundo.
~o rural, ganha no máximo 3{)0,00
cruzeiros mensais quando o exército são os da Ilha· da Msdeira, omie não·
paga 900,0{). Grande ou pequena a ci- há eSCG·laS especializadas. Aprenderam
dade, êle passa a ter padrão- de ·vida com os antepassados a cultivar a terra.
diferente e não quer mais voltar ao
o SR. DIOCLÉCIO DtrARTE - -Aliás;
campo. Prefere ser funcionário pú-· a experiência é uma escola.
blico nessa sua nova fase de vida.
O Sr. Osario Tuiuti - A propósito·o Sr. Aureliano Leite - v. Ex. d.:> assunto de que v. Ex. está tratem tõda. a razão;
tan-do, falou-se hoje, aqui, várias vezes,
num relatório do Instituto BrasiO Sr. João Agripin<J :- Ouvi aqui
leiro
Geografia e Esta tistica. Dea belíssima oração do Sr. Noveli Jú- sejavadelembrar
que a matéria é, a meu'.
nior sugerinuo. a criação dos tiros de.
vex,
focalizada
com muita
clariviGuerra para as ci-dades do interior. A
dência
nêsse
documento.
O
Instituto
medida é ótima, mas não resolve o
problema, porque a inscrição em tais Brasileiro de Geografia e Estatística,.
tiros é facultativa. Só se matricula . no ano de 1941, apresentou relatório
quem quer, para se desobrigar · do quase completo, relativo à questão, o·
qual, segundo me consta, foi dado à,
serviço militar. Em geral só se · aprepublicidade em 1945.
sentam os filhos de fazendeiros. Os
Repito: o trabalho a que aludo é·
operários rurais não podein fazê-lo
tãc
elevado e de tanto valor, que touma vez que não terão meios para a
maria a liberdade de para ele chamar·
sua manutenção nas cidades, desloca:udo-se dos campos onde trabalham a at~nção doi; Srs. Constituintes e até
com o fim de receber a instrução mimesmo da maioria, porque contém·
litar.
elogios ao próprio govêrno depôsto.
figUram refei:ências expressas à
Nele
O SR. DroCLÉc!Io Dtr.ARTE - Os barecuperação
do nosso homem rural,
. talhões do Exército não só iriam
en...-iquecer essas regiões, porque . as indicando-se os meios pelos quais esimpoxtâp.cias pagas à. tropa entrariam sa recuperação deve ser feita. ComO<
se t::-ata de publicação of!cial baseada
na ciiculação aumentando-a, mas dariam ao mesmo tempo, a êsses jovens, ein dC>ÇUIIlentos, em dados estatísticos,
tomo a liberdade de recomendá-la aos. .
educação adequada.
·
nobres
colegas.
O govêrno americano como os da
0 S!t. DIOCLÉCIO DtrARXE 0
queAleiru:nha, da FranÇa, da Rússi.ã.r não
realmente se nrifica no Brasil é·
dão apenas a terra aá lavrador. Forque sempre se fez u.-nz. política fisnecem também técnicos em agriculcal estática quando se deveria fatura para el'.sinar como deve ser planzer poiltica.
econômica
dinâmica.:.
tada e adubada essa terra.
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AP.ro:veita.mos sempre motivos de orInfelizmente, depois, com a elevadem o:artidária · para discutir assun- ção artificial do preço do ca.fé, solici· ta da pelos próprios especuladores, não
tes .dê ordem econômica.
só_ desapareceram as fazendas, na époAgora mesmo vemos em torno do ca da monãrquia e no comêço da ReInstituto do Café produto qtie conti- pública um dos maiores orgulhos da
nua a ser a nossa "viga m:;stra" como economia. brasileira e que manteve· o
'()debate .se o:iienta em sentido inteira- Brasil na lidera."lça da -plantação do
mente político-partidário. Numa épocaf{\; perdemos_ essas fazendas e esta~_
ca em que todos os países, sobremos ameaçados de, em lugar de contudo a Inglaterra e os Estados Uni- servar nossa posição de exportadores,
dos, criam organizações a fim de evi- tornar-nas, até, pais importador.
· bl a elevação do preço do produto,
llÓS, simplisticamente, acons:.lhamos
O SR. PRESIDENTE - Advirto o
.a supressão dêsse organismo, quando nobre Representante de que o teinpcr
ele deve transformar-se ·porque · o está findo.
mal nã,o foi a sua criação, mas o seu
mecanismo, a orientação adotada meO SR. DroCLÉcro ·DuARTE Vou
nos econômica do que política. _:-concluir, Sr. Presidente.
Cumpr-e evitar que êsses Institutos,
Antes todavia· de me retirar da tri-i:Omo os do .Sal, do Açúcar e do Ca- buna, obedecendo à determinação re"f:é, se transformem em órgãos polítigimental, quero. dirigi:r um apelo
-cos, quando são êles absolutamente Govêmo da República e aos . nobres
mdÍ.Spensáveis para impedir que nosconstituintes, a fim.J!e que lancem as
.sos produtos sofram. depreciaç_ão nos vis;as para os vales úmidOS-do-nor:mercados consumidores, tornando-os, . deste, os quais, na fase do traoalho
por assim dizer, como lembrava muito
cativo, eram celeiros abundantes e hoõem um dos maiores estaditas que a
je se encontram inteiramente abando-República já produziu· - Panmá Ca~
nados, vales que possuiam 100 a 150
· 1ógeras --, uma espécie de açudes do
engenhos banguês e · onde hoje, in!fe- n'ordeste, para reter a água; conser- . lizmente, não se vê sequer uma insigvando, em tõmo de si, as populações · nificante fábrica dêsse produto que
:produtoras, ameaçadas dos- flagelos da marcou um ciclo adlnirável da civi-. _
. sêca.'
lizaçã.o brãsneira. .
·
·
O Sr. Jales_ Machcido
v. Ex. 3
Rio Grande do Norte, devido a ês-acha que o Depa.'i;a.mento Nacional do
ses
riqrussimos váles, durante a guen-a
Café e outras autarquias têm função
holandesa,
foi um grande exportador
mais política ·do que administrativa?
de
cereais,
comg tamhém de gado,
V" Ex."'- es•i fazen-do uma _acusação_
para
Pernambuco,·
Parafba e Alagoas.
.muito grande à ditadura.
·
Nas margens do Rio Açú se instaQ SR. DIOCLÉCIO DuARTE Eslou a priin_cira charqueada do Brasil, a._
tou fazendo um estudo de ordem
qU:aJ., por· fÕí:ça da· falt:J. de ora.nspor~
econômica e, quando ·analiso o pates, se transplantou para o Rio G;rannorama social e econômico do pais, de do· Sul.
·
·
não procuro saber. quem é culpado ou
-quem foi beneficiado.
Obedecendo .à determinação de V.
· Qti!l!Ildo· de Ccn7ênio de Taubaté,
Ex.", Sr. Presidente, lamento .não po-contra o ponto de vista, aliás. do Preder me estender em outras considera~idente_
Rodrigues Alves, a medida
ções, que seriam para· mim· de grande
adotada. pelo Govêrno de retenção do · interêsse, porque poderia estudar
-i:afé, para evitar que compradores, melhor as condições econômicas, soem. ~mb:urgo e Nova York, se ciais e políticas, sobretudo da região
a.proyeitassem da economia paulista de que sou representante - o Rio
.para a construção das ·suas maraviGrande do N~rte - e· do nordeste
lhosas vilas, foi ·uma medida de sábia
brasileiro. <Muito bem, muito bem.
o)olítica. econômica..
Palmas.)

ao
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.Dioclécio DUarte o·
Sr. Melo
Viana, Presidente, rP.assume a
presidência.)

da autoria do. nobre. deputado Miguel
Couto _Filho, atinente à mec~n.izsção e

outros beneficios para a lavoura.
Paralelamente à mecanização outros
O SR. ALVARO CASTELO- I Lê o
problemas
ma~a .l:l:n:portâ.nei:l exis:seguinte disc:u:rso) - Sr. Presidente,
tem
:pedindo
pronta
solução e o maior
Srs. Representantes. - O -;ilê:J.cio é
dê1es,
é,
.sem.
dúVida,
o combJ.te à foro modo de merecer e obter a <:oniianmiga corl;adeira, a praga mais séria da
çá sem juras nem ~=essas, porque
geralmente se desconfia das pessoas c;.ue
agncUitüra., a·tingindo l.', totalidade dos
a .l'leclamam com aJbundantes decl:l.ramunicipios
brasileiros, com enorme
.ções de .sin<:eridade e protestos d:: boa
prejuízo, principalmente para a agrifé. !)esde que se fale em confiança, ela
se afasta, e, se alguém sair a correr . cultura de subsistência, problema seatrás dela, é quando ma:is .-ápid:t se rissimo para éuja solução·se empenham
ll"á.
.
a fundo tôdas...as fôrças vivas da na~ preciso caráter bem caldeado c fé . ção, n-o memento cruciante de escassez,
firme para que ela não se desfaç~ code alimentos com que lutam todas as
mo um Sé1tres tombando sôbre o :apopulações do Brasil. ·
gêdo, pois é um. sentimento tão frágil
que .um ato ai!)arentemente ins!gnifiSomos um país essencialmente agricante, uma palavra infeliz, um simples
cola,
é o refrão acertado que se hou-:gesto, p0d€ID. fazê-Ia d~S31Parecer. Faço minhas estas palavras que o~vi
ve a cada momento. ".!\. terra em tál
a1hures. :..._ Foi ilo silêncio da minh:.
maneira é graciosa, que ·querendo-a
modesta banca de advogado d?. rot,-a
que- me. foi encontrar a generosi&l,de · a.prov·eitar, dar-se-á nela tudo".
· dos meus coestadoancis para m~ conMas faço aqui um pa.rêntesis para
-ferir o honroso mandato de rep!·esenuma pequena observação. O Brasil se
tá-los nesta augusta assembléia,
ressente de uma ajus~a regulame::J.Com a :emoti.vidade .natural de um taçâo do. trabalha rural pára a boa
'inictante na tritbuna do . l!'•.agestoso orientação Ge uma ·v-erdadeira política
?ariamento Nacional, volvo meu coruialls.ta, e é preciso bu...<:Car uma so~u
ração· e o· meu. pensamento para o
ção científica par.a o nooso velho _promeu amado Espú1to Santc e seu povo, blema a,o:rálio. -~ . preciso am,par::J.r a ·
1evando-lbes, com a mais elevada eslavo.ura combatendo os :)~oc.essos em,tima, os meus .rgra'Clecim<mte>s pela
pirh.::..as de E>ua técnica defeituosa para
prova de .confiança a nilin tributads.,
ajustá-la aos moldes racionais da mo-prometendo esforçar-me ·denodamenderna agricultura.
te para em tempo alguon desmereNa Segunda Conferência Inter-Ame- -·
cê-la.
ricana de Advogados foi apresentada.
.Aa:>roveitei a lição de um jovialismo uma tese que demonstra. a superiori-e simpático _parlamentar para ensaiar dade social da peque= propriedade
.OS primeiros passos vacila-ntes nesta rural como elemento estabilizador. da
vidá econômica. Em verdade, a esta.Assembléia democrátic·a.
bilidade e o engrandecl.mentci agrário
Deputaodo sertanejo, sà~do dos mais
de um pais estãc nà maior divisá;:~ de
1onginquos socavões da terra espili- suas terras !>ráveis: Nos latüú1~dios
tossantense, postei-me quieto 110 fundo
é que 5e desenvolvem as grandes o::uldo recinto, olhando as atitudes e outuras de exportação, com grande pre·vindo religios::1mente os grandes 1radores, !Ldmira.ndo-os e mesmo invejanjuízo para a nossa agricultura
de
do-os, a>rocurancto a.prender para ser
subsistência. Um técnico em agriculútil à coletividade que me outorgou o
tura. disse, pelas colunas de um jornal
· dignificante mandato em razão do oual carioca, que a monocultura no Bra.ocupo no momento esta tribuna. Pro- ,
blemas pal<pitantes i.eni sido debatidos sil é filha do -latifundio e. não da peque=· propriedade de . onde· recolhe. e um, sobremodo, despertcu o n-.eu L-1.-;terésse, ou sejà o requerimento n.0 !.6, mos a maioria dos produtos indispen-;-
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êrro pen..oar que a nossa riqueza está na. dependência direta de meia
duzia_ de g=des produtos exportáveis. Dev.o esclarecer que não concordo tota:Imente com essa tese, mesmo
porque as grandes culturas como as
~da cana, algodão, ca!é, ·pastagens, esteios da economia nacional, ex:ige:m.
grand.es extensões· de terras ará. veis. ll!ras precisamos emprestar ·
maior importância à desprezada. agricultura de subsistência, sem o que
não estarémcs em condições de oferecer uma sólida base allinentar à
.nossa .população. E isso evitará também qu~ tenhamos de enrubecer de
vez em quando ouvindo frases como
esta que <.u ouvi de
engenheiro
· norte...americano:
"Como vocês come:çn mal no Brasil!" Devemos cui-dar com carinho do café, do cacau
da cana de a_çúcar, do algod.ão, mas
não podemos nem ·devemos. desprezar a cultura dos cereais, da mandioca, das batatas e das hortas. Cuide-ines dos grandes produtos que nos
dão preço com:Pensador, mas não
sej:Únos egoistas _e n,ão empreguemos
-·os nossos bráços sõmente nesse mis-tér, vamos feri..r a terra pródiga para
a sementeira da agricultura de subSistência. Felizmente temos a satisfação de ver que o atual govêrno está se empenhando a fundo no sentido de aumentar a produção agrícola.,
· mas é indispensável que entre os _assuntos a serem ve:I?.til?-dos no planejamento econômico, seja in::luido o
-comõate à saúva. Pode~se dizer, sem
exagero, que 2/5 da nossa agricultu'ra de subSistência são devorados por
essa. terrfvel inimiga número um dos
brasUeiros. E o mal vem de tempos
remotos, pois Saint Hilaire, brejei. ramente' parodia{lo nesta casa, dizia
que: "Ou o Brasil acaba com as for--

=

~ ou ela.s scaba:::'ão com o Bra- sil". Vivo há 23 ar>os no âmago dos

.sertões da minha te=, sentindo de
perto em tôda a sua intensidade as
vibrações cia vida. :rústica do homem
· da. ·lavoura,· dêsse anônimo heróico
-~di!icador da. gran~eza do Brasil e
-sou testemunha ocular da eno=e
extensão dos prejuízos causados I>€"'
-!as-formigas CGbeçtutaS. Há

lugares

em que essas malditas cortam até_ as
fôlhas dos cafeércs e dos batatais.
As vêzes a gente topa com faznilias
de pequenos lavradores todos magJ:os,
pálidos,
desnutridos e perguntados.
pela causa de tamanha penúria, respondem que foi a forni.i.ga que lhesdevo:rou tôda a pla.nt:;tção.-~ preciso que nos animemos a combater com tôda intensidade o i.n.ilnigonúmero um do Brasil. Nesse setorquase nada temos progredido --n~stes
últimos cinqüen-ta anos, por causa ·da.
csrência dos recursos inctispensáveis.
Há, no Ministério _;la ·Agricultura, na ·
- Divisão de Defesa. Sanitária Vegetal,
sob a orientação eficiente do Dr. Magarinos Târr.es, a· Seção de · Defesg,
Agrícola onde os dignos técnicos patrícios Drs. Consts.ntino do Vale, Nestor Barcellos e outros, fazem um verda.deiro malabarismo pam-.to_rnar efi- .
ciente, na medida das possibrhaatles-materiais, o combate à sauva. serviç~
que lhes está afeto paralelamente a
outros numa grande· complexidade.
O louvável esfôrço patriótico dêsses
nobres brasileiros foi ao encontró das.
iniciativas do Conselho Federal. de Comércio _Exteriot- justificando as basei
para a organizaÇão--ue--um. -~~rviço
destinado a combater a sauva••.- o--conselho. adotando um .bem funda-mentado parecer -do Dr. Constantino
do Vale, emitiu a magnifica Resolução n.O 22, de 3 de dezembro de 194&
que passo a lêr:
·
"ConSelho Federal -de ComérciCl'
. Exterior Resolução n.0 22, de 3 de
: dezembro de 1945. O Conselho F e-·
deral de Comércio Exterior, tenda
tomado conhecimento do assunt()
de que · trata -a documentação
junta e .
_Considerando que. ·a praga cias.
formigas cortadeiras, pela .sua extensão por todo territ~rio do pais~
acarreta grave .da.no à economia
agricola, comri.ndo, portanto, que se
dê caráter nacional ao seu combate,
é de parecer
a)· que, para -êsse combate, seja
estabelecido um programa pelo
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sejam :fixadas. de acOrdo com· os
recursos !inan.ceiros atribuídos ' à
campanha".
· ·

:Ministério da Agricultura, em colaboraÇão com as secretarias de
Agricultura dos Estados;
O Sr.

CampO$ V ergaZ

v.

Ex."

-uermite um aparte'?
O "SR. AJ..vARo CAS'IELO -

Com pra-

zer.
O Sr. Camvos Vergal - CongratUlo-me com V. Ex... por est:-ear na
trlbuna. êste tema, novo aquí - · O do
-combate. à sauva. Posso trazer a V •.
Ex.a rillnha colaboração nesse ponto,·
·~...sto que já estive em contato com
pequenos lavradores do Estado de São
Paulo e encontrei inúmeros dêles completamente desesperados, em cons<!quência dos ataques sucessivos .dêsse
verdadeiro exército subterrâneo' -que é
.a sauva, roubando o trabalho de nos.sos . trabalhadores· rurais, corroendo as
.melhores riquezas de nossa pátria.
0 SR. ALVARO CASTELO (continuando
4 leitura) :
·

Para chegar a tais conclusões o
Conselho teve um entendimento .com
tõdos os Estados da Federação, obten. do a cópia da respectiva legislação
sóbi'e o assunto, dados estatísticos e
exposição sôbre os serviç·os existentes, tendo verificado que só c · Estado
de São PaUlo possue um serviço para
demonstrações e venda de formicidas
c extintores e que se torna indispensáv~l a criação de um órgão para orientar e dirigir em todo o território nacio..:.
nal, o combate às formigas cortadeiras. Valiosas foram as inforn::iações
prestadas no mesmo sentido pelo. Ministério da Agricultura através do seu ·
órgão técnico. Essa praga terrível é
um dos grandes fatôres responsáveis
pela anemia da economia · nacional,
provocando-lhe uma sangria anual de
centenas de mill1ões· de cruzeiros.
Disse o Dr. José Mariano Filho, ci-·
tado pelo Dr. Constantino do Vale,
que a restituição à economia nacfonal das terras de que se apossou violentamente a saúva, vale pela anexação ao nosso território ·de mais um
Estado: Q flagelo da :formiga cresce
proporcionalmente ao incremento da
agricultura, portanto o seu combate
deve ser· intensificado em idênticas
proporções,

b) que a execução dêsse programa 5e realize por meio de êbnvênio entre aquele Ministério e :~s
Estados e Municípios, de acôrdo ·
com a legislação vigente, com a
colaboração das associações rurais·
previstas no Decreto-lei n.0 8.127.
de 24 de outubro de 1945, das empresas .de serviço público e dcs
particulares_. em geral;
c) que o Ministério da Agricultura proceda à revisão da legislação de defesa sanitária vegetal;
adaptando-a à melhor efetivação
da. .campanha de combate àS formigas. cortadeiras;
ci-) · que o Govêrno Federal abra
inicialmente um crédito ·até Cr$
15.000.000,00 (quinze milhÕes de
cruzeiros) , para ·custeio das des... pesas com c ,programa aquí previsto, cabendo aos Estados e Municípios inte:-essados contribuirem
também com uma parcela da despesa correspondente às necessidades da çampanha · no · respecttvo
· territóric;
.
·
e) qtie as áreas a serem defendidas ou expurgadas, em cadli. ano, .

Pará a eficácia de tal combate é ·
absolutamente imprescindivel, como jã
disse, a criação de um órgão com personalidade jurídica própria e plena
autonomia financeira. Não adianta
entregâ-lc à tutela de um dos serviços
existentes· no Ministério da Agricultura, porque . tais serviços já têm
atribuições em demasia e não têm
categoria administrativa que lhes· dê..
capacidade pa~ estabelecer rumos e
resolver os complexos problemas atinentes à matéria. Como seu complémento criará êsse órgão os Serviços
Estaduais e Municipais de combate
às formigas. Os recursos necessários
para a sua. manutenção . provirão de
uma taxa . ~dicional de 10% que se
criará sôbre o Impôsto Te::ritorial.
~e órgão supervisionará e dirigirá

. As· numerosas pragas- que ·. perse'guem a lavoura agem como os gra.ndes males físicos que 'flagelam a humanidade.
A febre amarela e a varíola, pelos
seus aspectos e..'tteriores · alarmantes
despertam as imediatas· providên~
da saúde pública que as consegue -combater e debelar. Todavia a tubercu'--Iose, o verdadeiro Mareei Petiot da ·
coletividade humana, ·age· cinica e sorrateiramente, .sem produzir dores nem
imediatas ·aparências ·externas, de fórma que .quando ela dá sinal de si, o ·
"Os prejufzos ·ocasionados pelas organismo que ·· minou · é quasi unia
. formigas cortadeiras, de modo carcaça dfficil de recompor. Assim
especial · pela.· saúva, constituem também. as nuvens · descomunais de .
problema de caráter naCional, para
gafanhotos que às vezes · chegam · a
. cujà solução se torna ·necessário
tapar o sôl, chamam ·a· reação -inconorganizar uin·combate permanente tinente do poder público e de todos'
sistemático.
.
os particulares interessados na. ·sua
destruição ·.que não ta.J.'tia.. a ·realizar.··Dentre os·danos devem ser citase.
Já a5 formigas cortaderrãS· trabá~ ·
dos os produzidos· em · lavouras,
lham
cautelosamente, escondidas . no
celeiros, alicerces ·de edificações,
· etc., sendo que seus malefícios pó- subsolo, construindo seus grandes
quartéis com o máximo cúidàA:lo. para
dem, numa só noite; anular o tranão
dar sinais externos das srias ati. balho · e..-mustivo · de _meses, provovidades
subterrâneas e, como os grancando o desânimo, a ruma e até
des
facínoras,
embuça-dos nas trévas da
o abandono: de l.!ma propriedade.
noite, enquanto o.• homem rel)ousa,
· ·As· formigas cortadeiras são ;;em
dúvida a praga mais · séria: da dãcr a sua nefasta...in.v:eStida· e ·anulam,
·· lavoUra. nacional, havendo · ne- ·em poucas horas, o esffuço 1lums;p.o· no
. cessidade de . congrega.- esfor- trabalho de vários· meses. O ·equili. ·ços· de govêrnos e particulares para . brio · da economia naCional exige uma
· o · bom êxito de uma campanha atuação· imediata,. segura e · eficiente
contra êsse grande mru ·que . tanto e. .
contra êsses terríveis insetos.
definha. As nossas irmãs platinas.
·.Para que possamos ter uma a ·Argentina e o Urug1.:ai · têm dado
idéia do alto gráti' de disseminação . um ·edificante exem::,;lo' de tenaz ccm. da praga e dos recursos que exi- ·bate às pragas da agricultura, empre-.
giria uma Sção imediata e · de ca- · gando seu próprio Exército nessa. gran. ·r&ter geral,· basta que avaliemos . de campanha, e não ·só os · homens,
em mais de 300 milhões o núme- mas também seus ·carros e até a-viões,
. ro · de formigueiros existentes no ~nos· socorroS ma.Ls ·urgentes, contra as ·
pais e em 8$000 o prêço da ex- · · càmpá.ctas nuvens de· gafanhotos .que
tiriÇão de'cada um. Isto nos levaria devastam seus campos de cultura.
ao gasto d'e 2.400.000 contos de
- PoiS bem, os técnicos platinas fa. réis, ou sejam mais de 18 vêzes o
zendo
um .paralelo com ·á destruição .
· ox'çamento .anual do Ministério da
produzida
pelos' gafanhotos; · àfirmam
· Agricultura.
·que all·os prejuíZos causados pelas formigàs cortadeiras são· bem maiores.
· O suceSso de úma cruzada contra
· a saúva depende, portanto:, ·da me-.
Nci Bràsn. é ·tão _grande o número de
· todização dcii trabalhos· de comba-''
formigueiros . que· mesm() empregando
· te e. da estrelta colaboração ·ena atividade· do nosso EXercito ·no seu
. tre os goVêrnos. (federal, estaduais "combate; ·Sua. extinção · demandaria
e municipàis) e ·os part!Cula.re5.~' 'longo.. tempo.

. 'os. semços '·próprios: e oi atiriell.tes aos
Estados e· aos Municípios, fmicionando
os três em perfeita articulaÇão.· Não
se justificam as restrições nos gasto"
para a manutenção de um serviço· de
valor· tão elevado, de vez que os beneficios· dêle ·provenientes serão. de va1or ineStimável.· A propósito passo a
ler algumas palavras com que se ini·cú>. o magnífico folheto "A saúva e seu
combate", dos Drs. Constantino do
Vale e Brandão Filho, do· Ministério da
Agricultura:

e

-Repótto.:me- agora' à. Impressionante · ' ·o··SR ... h.vAR.o ciSmo - "l:levo le·estatística· tiâzida a esta Casa por um
var ao conhecimento de V." Ex.a. que
nobre ·. depútado, -para afirmar que a
o caso não é para brincadeira, ma.S de
llii;igDuic~mte· área · de 13 'lllilhões de
réal gravidade para a subsistência da
liectares. apenas cultivada- no ·Brasil e
agricultura,
a estabilidade da produÇjí.o vegetal ·
O Sr. Luís Cláudio _:. O nobre coem quinZe arios, oti sejam 16 milhões
lega- que acaba de apartear . está de
'de toncladas
1930 e 17 milhões em
acôrdo com V. Ex."', entendendo,
1944, são em ~de. parte decorrentes
como todos nós, · que o problema · da.
dos vultosos prej'ilfzos · causados pela saúva é assaz sério.
ãyassalaâo~ praga das fornugas cor·.O Sr. Artur Fischer- No Rio Grantadeiras.
de· do. Sul a saúva é ci maior flagelo
da lavoura, tornando-se n-ecessárias
· Dai também as judiciosas conclumedidas coercitivas para - obrigar · a
sões do Sr. Rafael. Xavier, diretor.;.
técnico do Serviço Nacional de Re- todos a combaterem a formiga,- pois·
censeamento, dizendo que o agricUltor se àlguns fazem, outros assim nâo
Além disso, a màioria não
·_ou. produtor de gêneros alimentícios · procedem.
dispõe
de
recursos
para a aqUisição
,_no Brasil, em· média, só conseguiu
da
formicida,
que
está
por preço:; ab80 % do aumento, enquanto o custo
surdos,
-ficando
assim
impossibilitada ·
_da vida, os salários e tõdas as utili:..
de
participar
da
campanha,
_dades ._por êle obtidas, subiram vertiginosamente a mais de 300 %, per·o SR. ÁLVARO CASTELO - Vossa.
centagem esta que beneficiou a indúsEx.11 tem tôda a razão; E' justamente
o· que ·digo em meu disctirso.
trliL e o comércio. Justifica:..se por.:.
_tanto o desânimo dos agricultores,
Surge · então a necessidad:! Urgen:te
.chegando mesmo alguns a abandonar de uma lei que torne obrigatório êsse
suas propriedades.
combate, oferecendo recursos e -:~an
tagens, mas cominando também penas.
._ ·Aõs· :~~pá.Iiamentos de ·• àgricultura
severas -aos infratores impatrióticos.
_nos ~.os e_ ao Ministério da Agri. cultura chegam petições, ofícios e Nêste sentido, .ao tempo em que es- 'cartas. sem. conta, de -'lavradores soli- -tava na pasta da Agricultura o ·nr.
Odilon Braga, foram enviadas suges;.
citando :_meios e ·I>z:oVidênciás pà.rà · li'tões
à. Câmara dosDeputadoi?, em 1937,
vrã.:.los das formigas, mas -são :Úen·
tendQ:
o projeto seu éurso- regular na
didos-ém ·mfj;Ima· percentagem porque
rêsiiectiva
· comiSsão, mas · não chego·u
não temos·· Um. ·apà.relhâmeno<:~ eficia· transpor os· umbrais do· plenário,
ente, ou melhor, o "que· -teinos é precário para atender a í.ml. volume de- O tempo· urge e alguns meses· ainda
·decorrerão até que a Constituinte se
nec~ade .enormissimo. Muitos -dos .
transforme - em Câmara ordinária-~soliéi~a.Íl;tes _.se _quebcam de <IUe enverpara
tratar de tão magno assunto.. teram grandes somas de dinheiro na
Por
isso e diante da modesta. eipo,aquisiÇão do bissUlfureto de carbono
"s1ção
·que
ac:abo· de fazer, no intt::~o
Ji.rSêhico, ·nláqumas extintoras e mã~
único
dé.
servir
ao Brasil, defendendo
_de ·.obra, 'pâra ·aestruir 'os sauveiros
a
.
noSsa
agri.cuZt·ara
de Su bJtstência,
·,em. suas terras . e o conseguiram. o
faço ~ ardoroso apelo, 5Uplico mes- .
~pior, porém, é · irue a s<iúva ·vem· dcs
}errenos:: dos :Vizinlios qu~ não quize- 'mo, em nome dos _lavradores pat!'icios,
ao honrado e benemérito G\:Jvêrno da
_l'~ _ou não puderam reagir c_ontra o
·República
que, pelo seu legitiai.o órgão .
inimigo _comum e nem perinitem que
o
Ministério
da AgricUltu':a, con.terceiros interessados .'penetrem nesfiado'·
à
ação
patriótica
do ·grande
sas propriedades para combâtê~lo.
brasileiro· Netto Campelo, tome a.S ·ne. · o ~Sr. 'Júrá'ndir Pires - ' Quà.nto- à. cessárias. providências. no· Selltido de
· saúva, haVia ~a· 'fórinUli ótima:
criar e dar vida ao órgão a que me
·bastaria· criàr:.se o Oêpà.i-tamento Na- referi .e· que .poderá. ter o nome de
. clonal, o !nstituto · ou a · comiSSão
u;nmta · Nacional •de Combate à SaúExecutiva "ela Saúva...
va.'•; E"ásslm agi.IidÓ'fará ollra·meri-

em
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tórla, digna·· de um
.democrático.
·

govêmo realmente

Sr. •Presidente, _Srs. Oonstituintes.

agnósticos emittid6s com segurança
científica. 8eria preciso um grande
núm.ero de dias para o visitante- se
!nteixar, tomar coDhecimento da. série numerosa das coisas utilissia:na.s
que ali se acham catalogadas, seriadS.s
das numa ordem admirável. Tudo prende a atenção _dos visitantes que vão
ali menos por. curiositiade do que pelo
sadio· interê.sse pelas coisas ·da agricultura. Fixei a in;nha ::.'tenção preferencialmente no setor referente às
fo=igas, cujos estutios especializa.doo
·estão entregues aos carinhos dos abalizados a~õnomos Drs. Cincina.to .
Gonçalves e Raflliel Sobral. Ao prÍ. metro foi confiada a tarefa de estudar,
in loCo, em todos ·os Estad-os e Terri. tórios tia Federação>, a ativida.de d:as

• Apra7..-me trazer ao conhecimento
-desta Casa as impressões da visita
.que fiz, ontem, a um dos mais importantes setores da· administxaçáo'
fed-eral, dooa a sua d-ecisiva illlfluência na balança da economia nacio:nal.
o grande interesse que tenho pela
sorte da lavoura do nosso Pais, prin()ipalmente no tocante à agricultura
de subsistêil.cia que venho defendendo e defenderei sempre.com o máximo
earinho, levou-me até à "EstaÇão Fito-sanitária de São Bento", 'uma das
depen-dências. da "Divisã-o de Defesa
Sanitária Vegetal" do Departamento
·Na-cional :. da Produção Veg.etal, do ·
Min1:stério ãa A>gricultura, _à margem
da autovia Rio-.Petrópslls. Vi ali um
'PUgilo anônimo de lfdimos obreiros
da prosperidade do <Brasil, na 'sua
linha de J:etaguarda,_ absôrtos na. glo- .
'l"iosa faina de servir à Pátria OOinUIIll,
estudando, pesquisando, penetrando
noo seus mais profundos mistériOs, as
.terríveis pragas que, no lab:i:J:into das
'700 mil e$pécies de insetos, ca.stigQPl
a. agricultura. nacional e, como cónseqüênci'a dêsse labclr dignificante, fazem as indi-cações prêcisas, justas, seguras para a preservaçã.o e combate
de extermfnio às implacáveis inimigas
da lavoura. E àqui o -acêrto da exnressão "nunca tantos dever.am. tanto
ã. tão poucos". Essa estação --tem
uma àrea <le 100 hectares e está entregue aos ·culdSidos técnico-administrativos do Dr. Máirio Marques.
Existem ali tôdas as espécies de vegetais plantados e cuidados com o
máximo desvêlo, . para as experiências
e estutios de todos os males que afe-tam a. flora nacional. São Bento é
para a saúde· das plantas -o que o Instituto Osvaldo Cruz é para a defesa
da. saúde humana. · Há. vá.rioo pavilhões bem côn.struidos, bem: cul~os.
mUito limpos; onde se· acham msta.la.dos laboratórios, câmaras de pesquisas e experiências, col~es riqufssimas e inumeráveis de insetos, de ma. teria! vegetal estudado em suas múltiplas doenças, com os respectivos di-

Atta Sexdes,
Cephalotes e Loeingata.
As inumeráveis coleções es-

tudadas e organizadas com: a;dmirá,..
vei capacida-de· técnica pelo Dr .. Cincinato são d:e-..alOl:' inestimável, encontramio-ise nelas desde as saúvas
cabeçUdas do litoral até as quemquens terríveis dos pagos do jovialfs..
silllo Gen-eral Flores. da Cunha e dOIS
altiplanos da terra do emiiiente lfder.
Dr. · Nereu Ramos. E como si .:.ro
isto nao bastasse para absorver as
_atenções de um gra.ru:Ie cientista, o
~- ·cinc:inato--colecionou · com a.pur2Jdo esmero e vem est1xdããl-ao·-a.~nn;;-:-
versas espécies ·d'e fol"'llif"as malignas .de todo o continente americano, desde os Est!lldos Unidos da América do
Norte até a. Argentina.
A competência · técnica indiscutível
do Dr. Sobral foi confiado o_ estutio,
em· a.m.biente próprio, das condições·
biológicas e ativida(!.es das formigas.
nas entra.nhas das próprios sauveiros ·
ou formigueiros, pacientemente criados em recipientes de cerâmica para
conservar a ·· h=ida.de neeessá.ria e
cúpulas de V:idi:o para . a minuciosa
observação, cUja eficiência é largamente auxilia.da por microscópios que
devassam a.s- maravilhas do mundo
das formigas que êles · transformam
em gigantes. :e notável o estudo experini-ental meticuloso dos for:mici'Cias
Iio ·afã de atinar-se com · aquêle que
apresente alta eficiência, aplicação
rápida e e<:onomia de mã;o· de· obra.

-
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&fs.stadas as desvantage<ns dos acidentes perigosos, dificul-dades de
acon-dicionamento e d-e transporte e,
a.ill:da, a. di!ieul:dade na aquisição.
No portico daquêla tenda de trabalho devia ser inscrito o dístico "Res

as verdadeiras odisséias por que passa.

a solicitação de créditos irrisórios, digamos de dois a cinco mil cruzeiros
para cuja concessão se.exige até o pla.cet do Exmo. Presidente da República,
roubando-lhe o tempo precioso e conturbando as suas cogitações patriótiftOn verba".
cas
voltadas para o bem-estar dos cinE que trabalho eclificante, Srs. Consqüetan
milhões de brasileiros confiantituintes! Naquela linha de retaguartes
na
sua
atuação governamental.
da se elaboram os planos mais sutis,
Tenhamos o cuidado, nêste momenf!rmados em exa.ustivas experiências
to histórir.o de elaboração da nossa
e acurados estudos, para serem exeCarta Magna, de firmar diretrizes mais
cutados nas linhas de frente do granamplas e seguras para a administrade combate em que se devem empeção do pais, calcadas em moldes que
nhar tôdas as fôrças vivas da nação
atendam
às exigências decorrentes da
ou seja a guerra ás formigas cortaintensidade
com que a civilização está
deiras. E', todavia, de estranhar que
forjando no Brasil uma das maiores
um serviço administrativo de tão granpotências do mundo.
de valor tenha para a sua elaboração
um número tão pequeno de técnicos
Ao finalizar as minhas consideraespecializados e de funcionários auxi- . çÕes sõbre o assunto faço um apêlo
liares do quadro e diaristas, sendo
ao Ex0 • Presidente da República ao
Sr. Min!stro da AgricUltura, aos Srs.
mais para lamentar qua êsses técnicos
só trabalham 6 horas por dia, por fó:;:Constituintes, para que visitem a "Esça da imposição orçamentária, quando
tação Fito-Sanitária de S. Bento" e
estou certo de que se inteirando da
êsse relevantíssimo mister exige o dumagnitude daquêle serviço, muito faplo do tempo e especialistas em grande
número para a sua máxima eficiência. . rão pela ampliação das suas atividades, empenhando-se a fundo, sem
Eu admiro ainda a extraordinária boa
olhar despesas, no vigoroso combate
vontade dos nobres patrfcios que laàs formigas cortadeiras, procedendo
boram na Estação de São Bento, com
o fim colimaão de bem servir o Bra- assim com o mais elevado patriotismo.
sil, porque êles têm que madÍ"ugar, quoAproveito a oportunidade para agratidianamente,
para seguirem rumo
decer ao nobre Deputado pelo PiaUí.
a.quêle local, metidos num pequeno On1Sr. Coelho Rodrigues, o interêsse que
bus desconfortável. A alta administem mostrado pelo nosso .Estado,
tração do .país, estou certo, olhará.
ocÚpando por duas vêzes esta. tricom ·o máximo interêsse éssa 1mporbuna para defendê-lo no tocante à
tanttssima ramificação das suas atriquestão de limites com o grande Esbuições, afrouxando as pe1a~ orçamentado de Y...ir1.as Gerais. Todavia devo
tárias no tocante às cótas para pesesclarecer a S. Ex". e aos Srs. Constisoal e equipamentos, porque o serviço
tuintes que oôda a nossa bancada, sem
a que me refiro, de· ambito nacion:;I,
distinção de partidos políticos, tem
espalhando os seus preciosos benefiestado ·em continuo contato com as
cios pela agricUltura de todo o terrialtas autoridades federais, no intuito
tório de país; é inferior ao seu congepatri-5tico de obter uma solução suanere do Estado de S. Paulo, no tocansória para o caso e que tambem ente ao número de técnicos, equ1pamen- viará à respeitável Mesa. da Constito e dotação orçamentária. E' preciso
tuinte, um requerimento fazendo sutambém que se modifiquem as normas
gestão à douta Comissão Constitucio.administrativas de rigor contrapronal sôbre o assunto que então será de
ducente, do irritante e antieconômico
uma vez esclarecido e solucionado.
regime burocrático do papelórto e que
(Muito bem; muito bem. Palmas).
se estabeleça a máxima confiança enO SR. PRESIDENTE-- Tem a pa"tre os superiores hierárqu1cos e seus
.auxiliares, em home.nagem à dignida- lavra o nobre Representante Sr • .Afon·
de do funcionário pllblico, evitando-se so de carvalho. (Pausa..)
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Encontrando-se ausente, conc~do a
palavra ao Sr. Daniel Fa.rá.co.

O SR. DANIEL FARACO (Lê o seSr. Presidente,
-:-"~ .
Srs. Constituintes: nenhum problema,
_ · 'L
- ,:
dentre aqueles que estão desafi.aTido
nossa geração, se apresenta mais grave
~-~ . . r,t -""""--· e mais carr~gado de_perigos e esper::m.c~ \i.., " /.f-ças que o c.as relaçoes entre o c~p_~tal
.". · · 1}1 · _.· · I e o trabalho, na organização d~ uma
:,~
j ··vida econômi-ca ordenada e progres-.
;:\ .
sista.
· · .De certo modo, nisto se resume a
questão social. E hâ. um forte clamor
em tôdo o mundo POT fórmulas .:apazes d~ resolver o con!l.ito secular entre
os qu-e possuem e os que trabalham,
entre classes que a pouco e pouco se
tornaram sinônlm:J.s de classes ricas e
classes pobres, classes el\."'lloradoms. e
cln.sscs cxplorndn.s.
•.

C'J

.· ·:

.----

guinte discurso)

/ Jt \\/

O ponto nevrálgico dessas relações,
vnmos encontrar no problema do
snll\rlo, problema particular _que, e!itrctnnto, está fundamentalmente condlclonndo pelo próprio conteúdo ê.o
contrato de trabalho.

Quc ó o que tem sido, até agora, o
c-ontruto de trabalho? Uma mQd~.li
dn.dc especial do contrato de locação
d serviços. E embora correndo o risco
de cnusnr algum enfa-do, mas conscio
dn. rcspon~Sa-bilidade de c-onstituintt> ela
República, .considero meu dever analiznr rapidamente a posição do ~pl
tallstn e do trabalhador no moderno
qundro da vida econômica.
Os clássicos cru.'acterizaram, com_
pcrfelçllo nté hoje não ultrapassada, os
!atores da produção, agrupando-os em.
tr6s cntcgorlas: trabalho, natureza e
vapltnl.
O trnbn.lho ·é a atividade humana
11pllcnc1n il. pr?dução. Trabalhar é atiVIdndc emlncmtemen-te humana, pois,
l:bmcntc o hom~ pode executar trablllllo no vcrdaáeiro sentido do Wrmo
e, por outro lado, nenhum homem podcrlu., sem opõr-se à sua própria nature~.n. eximir-se do trabalho que é o
melo nnturnl de prover às neces.sid:J.dcl! dn vldn.
O trnblllho é inseparável do home::n.
eses dois elementos, trans.-

Dla:~oclar

formando o trabalho em simples mercadoria, foi o grande êrro do l!tleralismo. Por outro lado, desconhecer o
caráter pessoal do trabalho, detxan-do
ao Estado a fixação de tôdas · as suas
condições, é o grande êrro do ::nar:usmo. Ambas ,teorias pecam porque d~s
conhecem, ao menos em suas cc.nsequências práticas a intima correlação entre o homem e o trabalhv. Ao
tra-balho d-eve caber, por exigoên<>la de
sua própria natureza, a preponderância na vida econômica e é simplesmente trá.gico que tal preponderáncia
lhe tenha sido usurpada.
A natureza é o conjunto das substâncias· e fenômenos do mundo exterior utilizados na produção. E' o elemento passivo dQ.,processo, contraoosto
ao trabalho que é seu---ele-mento atlvo.
E tais sejam as circunstâncias, a posse
dos fatores naturais· deve ser atribuida aos individues ou à ·coletividade,
consoante &eja melhor para o be::n
comum.

o capits.l é um fator derivado, em
contrg.posição ao trabalho e . à natureza, que-são oS- fator~s primários e
elementares c:l.a produção. ASsim e-·a;rigor, pode haver produção sem capital. Mas tôda produção requer inevitàvelmente o concurso do trabalho
e da natureza. ;:: que o têrn}o capital designa produtos resultantes de
um processo particular da proàução
que são aplicados em novos processos
produtivos, ao invés de serem imediatamente uti.liza.dos na satisfação
das necessidades humanas. A ;Josse
do capital é que tem provocado os
mais acerbos debates na vida social
contemporânea, defrontando-se duas
correntes principais: uma que deseja
manter a propriedade individual dos
meios de proáução e outra que preconiza atribuir sua posse à .:oletlvidade, personifl.ca,da pelo Estado.
N'.Las a questão de a quem deve caber a propriedade do capital é secundária ante a questão mais imediata
de a quem ca;bem os frutos da produção. Com efeito, êsses frutos e não
o capital em si são o alvo v'..sado pelo
titular do capital. E como, atualmente, a posse do capital dâ. direito à
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maior parte dos frutos da. produção,
os ânimos se exacerbam na disputa
da propriedade daquele. Resta sa.ber,
porém, se é justo e conveniente que
o dono do capital seja o. maior quotista na partilha dos frutos. E surge,
assiri:t, reclamando exame, a entidade
que exer~e a superintendência imediata do processo produtivo: a emprêsa.
Com efeito, a simples existência aos
fatores 'l)rodutivos, quer isolada, quer
conjuntâmente, não explica a. produção, enquanto tais fatores não forem
conjugadcs nesse organismo formalmente distinto daqueles eleme:o.tos.
E a questão de a quem pertence a
emprêsa supera em importância tõdas as d-emais que podem ser levantadas neste terre.no. A propriedade
da emprêsa dá. origem, de um lado ã.
responsabilidade do empresário, por
'(:Uja conta e risco corre o que há de
aleatório no processo produtivo; e,
por outro, ao direito do mesmo empresário ao lucro remanescente, após
ilaverem sido psgos o salário e as
. demais despesas do processo.
Ora, forçoso é reconhecer que, de
modo geral, é a posse do capital ou
dos recursos financeiros psra obtêlo o que determina, de forma preponderante, a propriedade da emprésa.
E
embora as emprêsas se possam
constituir com capital obtido por em,
:préstimo, o capitalista estâ sempre em
posição priVilegiada, pois, tais empréstimos siio concedidos, via de regra, na
proporção dos recursos econômico-fi:nanceiros dos solicitantes.
Perante. a emprêsa, por outra parte,
o traballto ocupa lugar de completa
subordinação, mitigada embora pela
moderna legislação social e perturbada por movimentos qe fôrÇa partidos.
dos trabal.bsdcres, agrupados em tôrno de determinadas reivindicações,
tendo quase - sempre o salário por
;Jbjeto.
Atua1D1ent.e, o trabalhador não participa da constituição da emprésa, élhe um estranho, livre das responsasabilldades do empreendimento, mas
s=
direito às vantagens que lhe
acompanham o êxito. Recebe sim, um
sa..Iário mais ou menos proporcional
à quantidade e qualidade do trabalho p:;:-estado e, em certos casos, assfs-

te-lhe o direito a uma indenização.
Afora isso, porém, nada tem êle a
ver com a emprêsa, e empresário e
tra.balha.dores se defrontam, no campo econômico, como dois exércitos em
batalha: cada palmo ganho por um
b9.ndo é perdido para o outro e recí-procamel1te.
Quais as conseqüências práticas dessa situação? Gravíssimas são elas e
:podé:n resumir-se em duas categorias:
1- Sendo o salário fixo e suj-eito
apenas a alterações feitas a prazo
mais ou menos longo, ao passo que
o lucro atribuído ao empresário varia
e cresce com o progresso econômico,
os frutos da produção s-e vão concentrando sempre mais nas mãos dos
empresários, cuja posição se toma
sempre mais forte em relação aos trabalhadores.
2 - Nenhuma responsabilidade direta tem o tra;balhador quant:J ao
êxito do empreendimento, o que faz
com q.ue êle assuma, muitas vezes, a.
posição de inimigo da emprêsa onde
trabalha e procure valer-se da fôrça
numérica para inipor suas condições,
nem sempre atentando para as conseqüências dai advindas quanto ao
funcionamento c à própria existência da emprêsa e co processo proctutivo.
:tste é o atual quadro, resultante do
defeito fundamental de dissociar, na
hora da divisão dos frutos, elementos
qu~ estiveram
associados, d-e modo
mais ou menos estreito, até a colheita. :l!:ste o p.:-oblema com o qual se
defronta a humanidade e que não poderá ser resolvido senão de forma precária, enquanto permanecerem os defeitos
essenciais do sistema que o
gera.
A nova Constituição do BrasU deverá tomar em consideração ~ste importanto aspecto da realidade econômico-social. Seria temerário, por cer~
to, traçar desde logo non:rias demasiado rfgidas para solução de um problema que se encontra em plena evolução e que podErá, como já acon~e
ce, complicar-se pela atuação de fatores de natureza histórica. e politica, afora os imprevistos da própria.
vida econômica.
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Me.ls temerário, entreta.nto, seria
ignorar o problema e obstinar-se em
manter inalterados os têrmos da precarta suluç!i.o atual. Em outras palavra.~. seria atentar contra o progresso nas relações sociais legislar como se
o contrato de trabalho não pudesse
ultrtLp!I.SS!ir a formula da "locação de
aerviços" e enveredar pela forJ:I:lula
muito mais perfeita da "sociedade".
O Sr. JuraTI.(Ur Pires O nobre
colega está, realmente, fazendo uma .
exposição muito clara.
0 SR. DANIEL
a V. Ex."'.

FARACO -

Obrigado

O Sr. Jurandir Pires - Há entretanto, ai um ponto que deve ser considerado fundamental, dentro de. qualquer Constituição moderna, isto é, o
salário, sob dois aspectos, o primeiro
dos quais é o do homem como elemento de produção. Mas V. Exa.
deve tãmbém encarar o homem como
elemento de consumo. O salário influi na produção, mas também · é á
bas_e do consumo.
0 SR. DANIEL FARACO
Pelo poder aquisitivo que gera.
.
·O Sr. Jurandir Pires - Exatamente. Todo regime capitalista, 'to<1o ~is
tema baseado na troca sofu crises
<lomo a que atravessamos, pela d<::Sajustagem entre ,a produção e o con·
sumo; logo, uma Constituição moderna .deveria prever a interferência direta nos I'..íveis de salário, para aju5tar
a cap3:<lidade de absorção das qualida<ies produzidas. Digo isto como
complemento ao notável discurso que
V. Ex... está fazendo.
O SR. DANlEL FhRACO

solvida
penso - pela forma que
proporei mais adiante·.
O salário, como o entendemos hoje,
é apenas uma das formas de remuneração de trabalho que são PO:>S'"CL>
e nada prova. crue não venha. a.
·ser ultrapassado. Antes, tudo in~'=llo
que estamos chegando ao fim· da
função histórica do salário, ênlOOl""-'1.
ninguém possa prever quanto ·P.mpo
decorrerá até seu suplantamenvo. sen<lo mesmo provável que o salá.rlo nã..>
des!::pareça de todo, mas P..penas perca seu caráter de proponderâncio. na
:remuneração do trabalho.
Proponho, :1-ssim que em a novg.
Constituição, embora se incluam dispositivos disciplinando a forma atual
do contrato de trabalho, se preveJa.
a mitigação ·e a eventual substi ·.uição
da figura da "locação de servi-tos '
pela àa "sociedade"
O Sr. Plínio Barreto
Não se
trata de niatéi:ia._constituciQnal mas
de asssunto que pÕde -ser- regulado
por lei orgânica ou, o que até ~erá
melhor, por leis de outra natureza.
0 SR: DANIEL FARACO
Senão
vejamos:
Deverá ficar entregue à &abedoria
do legislador o!1dinário o facilitar e
Rpressar;_ se necessário, a evolução
natural nestepontc;~--Entretant!l~_!l.ão .
será demasiado, para menio~ esclare:·-·
cer a tese, faz~r algumas consid~r3-
ções sôbre a ma.n~ira pela qual poderá processar-se a transição de um
regime para o outro.

\

Em obra ·recente e que vers<>. assuntoS !ra-·nià:rõr--átualidade. F'ulton \
Sheen · IDt;!lciona três etapas. através

Muito

obrig!!.-do. E devo acrescentar que a
solução que vou apresentar se P'"ec><lupa, justamente ,com êsse J.spécto.
.A desajustagem entre o salárlo. que
dete..'"lllina o poder de compra da
giail.de massa de trabalhadores, e o
volume da produção, é uma das flagrantes contradições da economia
<~apitalista ...
O Sr. JurandiT Pires
Exatamente.
o SR. DANIEL FABAco
... e
-essa contradição será justamente re-

~

a.as qtlalS o trabalhador, par~•..:ípando
cada vez mais da Vida da a:r.prêsa,
recuperará para o trabalho !L predoilllinância que, de direito, lhe cabe
na vida econômica.
A primeira é a da p::t.rticipação

~~s-1\

lucros. Nesta fase, não :>e fará -~=
cessária nenhuma modif1~açãc es- '
sencial no contrato de trabalho, \\
manti-da assim a figtU-a da "locação
de serviços". · Apenas~ além de o
salário, terá o trabalhador mreito a
uma cota nos lucros, por clausula
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anexa às demais em uso no
atual.

::c~trato

Não quero aqui, para· não me es<tender demasiado, examinar 2.s obJeçÕes que se fazem a esta pd..ticipaçãc. igual procedimento ,adotando em
relação às que têm por obje~o as duas
outras f2.ses previstas por Fulton
Bheen. 'Tõdas essas objeções, porém,
ou resultam de uma má ;:ompreen.são
das fórmulas sugeridas, sobro:tudo no
que diz respeito à oportum\la.àe pois,
de modo algum se pretende r»:rormar
tuao de noite para o dia. Ol' encont<am solu;:ão dentro das príl:tlissas
preestabelecidas no início d&ste discurso.
O Sr. Jurandir Pires - V. Ex." me
permitirá duas objeções?

Que::- dizer, em conseqüência, progresso
social. Desta maneira me parece que
os ataques continuamente feitos ao
lucro. se podem atingir dete:-minados
autores individuais, não o são. socialmente, porque êles apressam até a
socialização, pelo crescimento das contribuições de tra·balho. Perdoe-me
V. Ex." ter sido um pouco longo, mas
V. Ex." foi generoso comigo.

0 Sn.. Da.-;mL FAMCO
Não
vou examinar as objeções, porque isto
implicaria a realização de discurso,
talvez ainda mais longo do que êste.
Vale menciona:::, porém, que o precedente :- "h.erto pela legislação brasileira, considerando o trabalhador titular, no caso de despedida, do direito a tantos meses de ordenado, quanto$ os anos de trabalho, conjugando
O SR. DANIEL FP..RACO - Com praassim
os dois elementos mais imporzer.
tantes para se aferir da sua contriO Sr. Jurandir Pires ~ A primeira
bu;ição à vida da emprêsa - tempo e
é de ordem, digamos, filosófica. Tôdas
qualidade de serviço prestado - ofea.s transformações qualificativas se rec. ·recioso subsidio para determioperam bruscamente; tôdas as trans- . . nar, quer a colocação de cada traba!oi ações quantitativas se processam .lü:<dor no rateio dos lucros, quer o
lentamente. Em tal ordem de idéias
montante dos lucros que devem se:r
·o assunto, apresentado por essa forakiouidos em conjunto aos· trabalha~
ma., seria qualificativo e, por consedores da mesma emprêsa, através a
guinte, dificll de ser feita a transforcomparação do atual "fun.õ.o de inde- mação em quantidade. ·
ni2:::r~o", se assim se pode denominálo. com o yalor do capital emprega<ro
0 SR. DANIEL FARACO Também
pela.
empresa.
na qualidade existem os graus.
:J Sr. Jurandir Pires - Eu me perA segunda fase é a da participaçãol
mitiria dizer que o capital só se fordos trabalhadores 114 administração da,
.
ma. pelo trabalho não remunerado, pelo
e=.:u:::êsa. Ainda aq11i, não se faz ne- J
esfôrço de trabaL.'Lo ·não remunerado
ces;ária nenhuma mudança substanou, digamos, pelo esfôrço do trabalho
cial no contrato de trabalho.
Jâ.
extra, que vem sob a fonna de lucréls
agor-a, porém, nos defrontamos com
o· de trabalho humano acumulado,
um problema mais sério, pois, para.
que é o c'l.pital.
que Po5sa participar eficazmente da
adlministraçá(', deve o traba.lha.c:ior dis..
0 SR. DANIEL FARACO Vossa
por de um nív~l a-dequado de educaE:. c.:~ência, professor de Economia,
ção. Estará.Q os trabalhMiores. prepasabe quanto se discute esta tese.
rados a assumir a · admlmstração
" Sr. Jurandir Pires - De qualquer
das empresas onde trabalham? Eviforma, porém, ela vem peia poupandentemente e de modo geral, ainda
çs. ou melhor, pela inversão, em bens
não. Entretanto, nenhum meio :mais
dP produção, de lucro que deveria
eficiente existe para prepará-los ps.ra
isso que o de permitir-lhes, por etapa:;
ser tomado no sentndo absoluto a pasucessivas, uma gradual intervenção
lavra lucro - em bens de consumo.
nos assuntos da emprêsa, .:omeçand.o
Nesta ordem de idéias, há o sentido
pelas condiçõés de trabalho e produção
social do capital: o capital tem o sene aguardando que o tempo e o esfOrço
tido social pelo aumento do rend.imenpesoail se encarreglll.em d~ conduzi-kiB
tl.l do trabalho humano, que provoca.
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damenL dos negócios.
lugar na formação econômica de uma
Sr. JTLTandir Pires - V. Ex." pernação.
E' que os capitalistas procuramite outro aparte? As dificuldades
vam
reagir
e, então, Roosevelt disse
maiores advérr. de um defeito educaque
o
faziam
para salvar a cartola.
cional em.tôda a nossa preparação cultur::~l: é que preparamos apenas clàsO SR. DAMEL FARAco - ·A tersícamente a nossa elite intelectual, em ceira e última fase é a da co-proprievez de ter duas entradas - uma prodade. Por que motivo, uma vez prefissional, digamos utilitarista, de preparados para assumir as responsablliparo, que -pode ser ilustrada po:r U..'"Ila
dades conseqüentes, não deverão os
preparação a posteriori; e outra clástrabalhadores.. participar também da
sica, que usamos. E' impossível subir
propriedade da em-prêsa? Que seria a
às condições de cUltura necessárias à
emprêsa sem o esfôrço do trabalhador?
adm!:>::;tração sem que se altere o nos- E por qu.e motivo deverá ficar o traso regime educacional, cuja a1t~ração
balllador eternamente acorrentado à
é de necessidade premente.
posição de "estranho" à família ecoO SR. DANIEL FARAco (continuando)
nômica, cujo concmso à produçii.o se
- Não devem os empresários reps.ga, m_as que naãa tem a ver com
ceiar a evolução natural. certameno orgamsmo do. qus.l, entretanto. é
te, no final do processo llistórico, não ~~a J.up,_~amental ? ~u por q~; manserão êles mais os ditadores da vida te-lo como o eterno tutelado -.-.a _es....,_
econômica. Mas terão ganllo em pera de g:sto~ de ,;nm:u~cência _ ou
tranquilidade e em paz de consciência como um re-v91tado cromco a esgoinfinitamente mais do que as falsas t:a-r-~~
reaç~:s desordenada? e pregloriolas perdidas. Aliás, para éles a
JUdiCiaiS, ao _1nvés, de admiti-lo a
questão estã em escolher se desejam. formll:r .e~ pe de lg~aldade com os
que a evolução se faça gradativamen- J.?rOpnetanos da empresa •. to~ando-se
te. para o restabelecimento das CO!.·- ele mesmo um dos propnetãrlOS ?
diçües naturais do trabalho, ou se
Srs. ConstitUintes:
pref~rem ver-se submersos pela onda
Façamos uma constituição para.
revolucionária que já lhes tem lammuitos
anos, voltada para o futuro;
bido os pés.
não pei'lllitamos que a nova Lei Magna
O Sr. Jurandir Firlf.s - Permita-me
se volte rígida, como a mulher de
mais um aparte, apenas para citar
Ló, a contemplar um passado que se
· frase um tanto jocosa do President~ consome em chamas, tentando agridos Estados Unidos, Franklin Rocse- lhoar a. evolução da vida econômicovelt. Quando fêz a New Deal, exata- social à.s condições precárias que ai.u- ·
mente dando trabalho aos desempre- da subsistem.
gactos, e baseado em que a riqueza e
C>lnfioa:m.os na vida e não 1he impetrabali:J.o humano convertido em utiça.mos
o desenvolvimento natural. .'Ullidade, teve a s:=guinte expressão, que
t~s.
procuremos
criar bases propicias
acho maravilhosa: "Salva-se a classe
a êsse desenvolvimento e estaremos
capitalista, mas, quando estamos a
salvá-la, ela reclsma a cartola que faze:J.do obra capaz de resistir aos
anos, em vez de sossobrar face à prise deixou àe lado". E' precisamente
isto que assistimos na classe bu:rguesa, meira tempestade de maior violêncJ.a. __..-r
Peço encarecidamente a todos os no- ~~
DO ::nomento presen~.
bres colegas que meditem nas magnf- ::i!
O Sn. D.m= FARACO Não se · ficas páginas de Fulton Shecn, cuja. .;Q
transcrição Do Diãrio da. Assembléia ~
pretende, absolutamente, salvar a
requeiro
ao Sr. Presidente. E faça- , 1
classe capitalista.' O que se procura
mCJS com que cesse êsse escàndalo da. ).l
é restabelecer para o traballlo as con- vida moderna, pelo qual o trabalhador ~
diçõ"es da natureza.
"pur sua contribuição individua.l -rece- ~

:m
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salário e por sua contribui<ão sdquilido e, quanto possível, o plin- _j'
cipio da liberdade de associaçã.~o=. .,.-::;-:---social nada recebe".
Sr. Presidente, valendo-me ainda
Para a grande tarefa de restaoelecer dos cinco minutos que me restam e
um quadro natural para a remur.e- sabendo quanto é difícil utilizar a miraç.ão do trabalho, podemos contar, nha inscrição, quero aproveitar a
sem dúvida alguma, com o trabalha- bondade dos nobres colegas para trador orasileiro das cidades e dos cam- tar de outro assunto menos importanpcs. êste silencioso e incanSável arti- te, mas que tem também certa rele1'icc de nossa grandeza, depositáriQ fil'ân<:la. .
delíssimo de nossas melhores tradições
ToLlo lt;.cro não ganho é usur:l.r!o;
de llonra e moralidade, o qual não isto, na termi.Ilologia do Código :i':'
hesitará em assumir as novas respcn- :\1:alines. Todo proveito que alguém
sabilidades que a história lhe reserva rccehe deve ser em virtude de algum
e ao qual não podemos negar os di- serviço que presta à sodedade; ate
reltos que Deus lhe assegurou ao fuar porqu'" seria contra a justiça comua natureza do homem e das causas.
tativa que_ recebesse vanta~m sem
Sugiro, portanto, submetendo-m~ as .:::ac'la haver dado em troca.
Por isso, de um modo geral, creio
correções que, em matéria de r·edação
llle fizerem os doutos, seja incluido, que o jôgo não se justifica, porqu<! é
em a nova Constituição Brasileira, o uma mácula.
O Sr. Plinio Barr,lto - E' um delito.
seguinte artigo que, penso, será fonte de imensos benefício,s na ordem
0 SR. DJU."'EL FARACO
Creio,
econômica e social do nosso pais:
porém, que está profundamente enArt.
A lei estabek>cerã, com raizada na. natureza humana· est.a.
oportunidade, bases para a gradativa atração do ·incerto, da sorte, e acredito
. mitigação e eventual substituição da que seria, pelo menos por enquant.o,
forma de "locação de serviços", no utopia pretender acabar com o jOgo
contrato de trabalho, pela forma de de uma vez para sempre.
"sociedade", admitindo o trabalhador
O Sr. Jurandir Pires - Não vou
a. participar, sucessiva ou simultânea- defender o jôgo. Desejo apenas citar
mente, dos lucros, da administração e duas qui.'ltilhas de um grande cienda propriedade da emprêsa, respeitado tista, poeta e filósofo, que foi Bartnsempre o direito de propriedade já ni. Dizia êle:
·
---- ·-- --·--.
"Sai o hcmf'm à :ru:~. e· por desgraça
Cai-lhe uma. pedn•. ~ cs beça, quando sai
Permita agora uma pergunta eu faça:
Se <:aí s. pedra quanco o homem passa,
SP. o homem passa qual!d.r; a pedra cai?
Resolvef-me problema tão profundo,
E terei resultado verdadeiro
C-omo zendo dos dois quem rege o mundo:
Ou na !'atalids.de, se o 'pr:meiro,
Ou na casualidade, se o segundo."

be

---

0 SR. DANIEL FARACO - Voltando
ao jôgo:
uma vez que não
nos será possível, sem cair na utopia,
proibir o 'jôgo, vm.nos, pelo menos,
legislar de forma que dêsse mal sala
·alguma coisa. de bem.
Por isso lembraria aos nobres Representantes a conveniência de ins-

crevermos na Constituição Federal
dispositivo pelo qual a e.'tploração de
loterias fôsse reserv:tda, pri\,'\tivamente, aos Estados, ao Distrito Fede."al e
·aos Territórios.
V. Excelência pretende legislar sõhre o jõgo na
O Sr. José Cândi.d.o -

.
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Constituição Federal do Brasil?! Se.."'á.
possfvel? .•.
0

SR.

DANIEL FARACO -

Creio

Dão existir motivo para o escândalo
que V. E.~cia. está. revelando por-

que, como disse, sou contra o jôgo.
o Sr. José Ctlnd:ião - Considero
escândalo, realmente, o fato de V.
Excia.
chegar ao ponto de pretender incorporá-lo na Constituição.
0

SR. DANIEL

FARACO -

Sou con-

tra o jõgo, repito,
e po!." mim o
extinguiria, mas, como isso não é
possível, quero, pelo menos, que a exploração de loterias seja reservada aos
EStados, Distrito Federal e Territórios.
O Sr. Paulo Sarasate ....:. Pelo fato
de não poder acabar com o jõgo,
V. Excia. pretende legalizá-lo?
0. SR. DANIEL FARACO Estou
pronto a subscrever qualquer dispositivo que proiba o jôgo.
O Sr. Paulo Sar~ate - Nêsse caso,
tome V. Excia. a iniciativa de eliminar o vicio, em vez de oficializá-lo.
. 0 SR. DANIEL FARACO Permita. concluir meu pensamento.
Uma ve;!: que se admite a exploração de loterias, que e12. ·seja reservada aos Estados, Distrito Federal e
Territórios, e os órgãos públicos não
possam d::.r concessão para essa exploração, com finalidade lucrativa.
O Sr. Paulo Sarasate - De qualquer
forma, isso não é matéria constitucional.
O sr. Jurandir Pires - Creio que
não se trata de :matéria, prOprlamente, constitucional.
De um modo ou de outro, vale a pena mecutar um pouco sõbre um conselho sábio dado por Hoche, o grande general francês, que perdeu a cabeça, por
causa <h carta Iacõr.r.ica com a qual
respondeu a Robcspierre, que o censurava por permitir que seus soldados jogassem, bebessem ou fumassem.
A resposta fo1 apenas esta: "Cidadão
Robesp!erre, se todos c:; soldados fôssem filósofos, não se bateriam".
0 SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, como acentuava, sou viceral-

mente contra o jôgo; mas o que digo
é que, se não há possibilidade de extingui-lo e as loterias ai estão, legsJlza.das, vamos pelo menos, reduzi-lo
às suas verdadeiras proporções.
O Sr. José Clmdido - V. Ex.a está.
contra o Govêrno ?
O SR. DANIEL FARACO - Aqui
exponho apenas minha opinião como
Constituinte.
Atentem bem VV. Exas. para as
palavras que proferi e verão como coloquei a questão. ·
O Sr. Paulo Sarasate- Com a premissa de V. Ex.", chega:rá a péssima
conclusão.
0 SR. DANIZL FARACO
Fica-ria satisfeito eni subscrever a proibição do jôgo, mas acredito que não
passaria do papel. Mas já: que temos
em vista fazer alguma coisa de prático, não devemos dar a concessão a.
sociedade ou pessoas que dela possam
auferir vantagens pecuniárias.
O Sr. C!elso- M-achado - Mas i&o
não é matéria constitucional. - ·
o Sr. Paulo Sarasate - O assunto é
de lei ordinária.
0 SR. DANIEL FARACO - A quem
caberá a concessão? A União?
O Sr. Paulo Sarasate - A lei ordinária dirá.
O SR. PRESIDENTE- Advirto ao
nobre orwor que está. finda a ho:ra
da sessão.
O SR. DANIEL FARACO Os nobres representantes, mais esclarecidO!!
que eu <não apoiados) quanto ao que
pode ser enquadrado na Constituição, dirão onde a questão deverá ser
colocada. A idéia fica. lançada, isto é,
de que o jõgo seja permitido, mas sem
exploração mercantil. Assim, ou ~
primimos o jõgo ou fazemos com que
a concessão seja dada a fundações ou
sociedades que não tenham finalldádes lucrativas, para que os resultados
sejam aplicados em obras sociais, tal
como acontece no Uruguai e na Mgentlna, em legislação recente.
Era. o que tinha a dizer. <Muito
bem. Palmas) .

....:.. 32&O SR. PRESIDENTE- Esgotada. a
hora, vou lévantar a sessão, marcando pal'a a de a=nhã ·a seguinte
ORDEM DO DIA

Matéria constitucional.
Deixam de comparecer 52 Senhores Representantes:
Partido Social Democrático
Amazonas:

Cosme Ferreira.
Pará:
Carlos Nogueira.
Maranhão:
Pereira Júnior.
Piaui:
Renault Leite.
Ceará:
Frota Gentil.
Almeida Monte.
Raul Barbosa.
Paraíba:
Sam.uel Duarte.
. Pernambuco:
Jarbas ~ara!Ulão.
Oscar Carneiro.
Alagoas:
Afonso de Carvalho.

Bahia:
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão ..
Eunápio de Queiroz.
Luis Barreto.
Espírito Santo:
Henrique de Novais.
MiDas Gerais:
Rodrigues Seabra.
Wellington Brandão.
José Alkmim.
Rodrigues Pereira..
Olinto Fonseca.
Lair Tostes.

São Paulo:
César Costa.
Horácio La.fer.
Lopes Ferraz.
João Alxl.ala.
Honório Monteiro.
Goiás:

Pedro Ludovico.
Mato Grosso:

Argemiro Fialho.
Paraná:
Roberto Glasser.
João Aguiar.
Santa Catarina:
Aderbal Silva.
Altamiro Guimarães.
Roberto Grossembacher.
União Democrática Nacional"
Piaui:

Adelmar Rocha.
Ceará:
Gentil Barreira..
Egberto Rodrigues.
Alencar P...raripe .
Paraíba:
J oã.o úrsulo.

Sergi.pe:
Lea.n.dio :Maciel.

Bahia.:
Clemente Marian!.
Nestor Duarte.
Rui Santos.
Mi:las Gerais:

José Bonifácio.
São Paulo:
"Paulo Nogueira.

PartW.O Trabalhista BrasileiroMinas Gerais:
Leri Santos.
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São PaUlo:
Pedroso Júnior.
Eusébio Rocha..
Paraná:
.Melo Braga.
Partido Republicano

Minas Gerais:
Felipe Balbi.
São PaUlo:
Altino Arantes.
Partido Popular Sindicalista

Ceará:
Olavo Oliveira.
Levanta-se a sessão às 18 horas.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. DANIEL FARÀCO EM SEU
DISCURSO
LlBERPADE E TRABALHO

Agora que os princípios fundamentais se tornaram evidentes, é possível
fazer algumas aplicações concretas
:ao próprio problema do trabalho. Em
face de sua triste história, do desemprego e da pobreza dos tempos pre.sentes, é sempre tarefa muito difi<:11 falar a respeito dos deveres do
trabalho. Ao contrário, é muito fácil
para alguém que tenha alguma simpatia pelos oprimidos aliar-se
aos
:apóstolos da revolução, sempre do
lado do partido do trabalho, embora o próprio trabalho niio se aperceba
.que êles se interessam por êle, não
para libertá-lo, m!ls para escravizálo aos seus próprios perversos objetivos. Devemos ser bastante corajosos, mesmo com o risco de sermos
-chamados antitrabalhistas, ou fascistas,
ou reacionários, ou tidos como indiferentes às massas, para dizer ao trabalho que a solução proposta pelos
-revolucionários é impraticável. Simplesmente não surte efeito. O tl'abalho experimentou-a na Rússia. e
fracassou. Podemos tirar proveito de
.sua triste experiência na Rússia e evitar sermos ludibriados aquiCl>.
Num capitulo anterior, foram prol)ostas recomendações ao capital para

restaurar a
liberdade; resta agora
propô-la ao trabalho.
o trabalho deve fechar os ouvidos
ao que lhe ensinam o capitalismo e o
comunismo, isto é, que o tr::tbalho é
uma mercadoria. Se o trabalho se
considera uma mercadoria, então passa a ser Ullla coisa negociada :pela lei da
oferta e da procura tal como no capitalismo, ou então alguma coisa a ser
imposta tal como no comunismo. Uma
vez que o trabalho vá para o mercado
como uma coisa ou um instrumento
da produção, seu valor será determinado do modo por que se determina
o preço de uma tonelada de aço. ·O
empregàdor não terá o empregado
na conta de uma pessoa ou de um
chefe de famflia, mas àe uma coisa
a ser comerciada no _mercado livre.
Não quer isso dizer que o-~ontrato
de serviço em si mesmo seja injusto
(2), mas apenas que foi injusto o mo(1) O Partido Trabalhista da Inglaterra recusou por êsse motivo formar uma frente popular com os comunistas, declarando em sua escusa:
"Nós próprios consideraríamos a aliança eleitoral com os comunistas no .
pleito ma.is como um passivo do que
como um ativo. O Partido Comunista está sujeito às diretivas politicas
vindas do estrangeiro; fora dai não se
lhe permite detenni:il.ar a sua própria
politica". Matthew Woll, Vice-Presidente da Federação Americana . do
Trabalho, também repeliu a intJuênc!a bolchevista sôbre o Trabalho:
"Falando em nome de, quase 4.000.000
de trabalhadores americanos filiados
à Federação Americana do Trabalho,
estou autorizado a dizer que os trabalhadores americanos não consentirão serem envolvidos em guerra para
ajudar a salvar a ditadura de Stalin.
O regime soviético não merece mais
apoio das organizações trabalhist:l.S
dos países democráticos do que os governos de Hitler ou Mussolinl.". -

J'OSEPE: SHAPI.EN

in New York Times,

16 de fevereiro de 1938.
C2) "Os que sll:>tcntam que o contrato de serviço é em principio injusto, certamente laboram em érro".
-

Quadragesimo Anno.
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de por que foi determinado o salário
Desde que c trabalho é permutado exclusivamente na base da oferta e da
procura, o trabalho degrada-se e a
sociedade humana sofre o perigo de
ficar dividida em dois grupos, um dos
qll2is tenta comprar mais barato enquanto o outro tenta vender mais caro.
Por vir o mundo durante décadas fazendo exatamente" isso, chegamos quase
a acL'llitir que o mercado de trabalho
fôsse tal como o mercado de peixe, salvo que num caso se vendiam homens. e
no outro, peixe. Foi justamente contra tal concepçãÓ do trabalho que
Leão XIII protesto.u em 1893 com
veei;Oentes palavras: "Ensina a religião ao rico e ao empregador que os
seus trabalhadores não são escravos
se:us; que devem respeita"!' em cada
homem sua dignidade de homem e de
cristão; que o trabalho não é coisa
de que se· deva ter vergonha, se ouvirmos a reta razão e a filosofia cristã, mas uma ocupação honrosa, que
possibilita ao homem prover ?. sua· subsistência de um modo justo e nobre:
e que é vergonhoso e desumano tratar os homens como objetos que
servem para ganhar dinheiro, ou conõiderá-los apenas um • conjunto de
1.11úsculos e de fôrça física. Por isso
a Religião ensina ainda. que por serem
tnterêsses dos trabalhadores a própria
religião, as coisas da vida espiritual e
intelectual, está o empregador obrigade a proporcionar-lhe tempo para os
deveres da vida de piedade; ensina
t:lmbém que êle não deve ficar exposto a iru""luências corrutoras ou a
ocasiões de parigos; e que êle não
seja tnduzido a descuidar-se · de seu
lar ~ de sua família ou a dissipar o
seu :salirio. O empregador nunca deve
também sobrecarregar os seus empregados além de sua fôrç::>.s, nem empregá-los em serviços inadequados ao
seu sexo e idade" <Rerom Novaru.m).
" . . . o mais importante de tudo é
.resguardar os pobres traõalhadores da
crueldade dos vorazes especuladores
que empregam os sêres humanos como
meros instrumentos de fazer dinheiro. Não é justo nem humano esmagar assim os trabalhadores sob o peso
<1e um trabalho excessivo a ponto de

embrutecer-lhes o éspirito· e consumirlhes o corpo" (Rerum Novarum> •
Isso nos traz à ccnsideração a natureza exata do perigo com que se defronta o trabalho. O trabalho está
agora numa situação de supremacia
merecida; o capita.lis:no está na. defensiva; o trabalho tanto por direito
como por disposição está levando-Ll-J.e
vantagem.
Mas em l<Lgar de realçar a dignidade e a liberdade humana. está. realçandc o seu direito a fazer um oom
r..egócio. Em outras palavras, tác!tsmente está . deixando perceber que o
c~pital!smo tinha razão ao considerálo uma mercadoria ou um objeto. Em
virtude então do maior poderio da
instituição associativa sõbre o poderio
menor do empregador, continua êle a
obter o que quer.
Por meio de suas associações <que
tão nec~ssárias são) , êle t~m o poder
de limitar a oferta, criando portanto
a procura, assim como anos atrás os
capitalistas podiam reduzir o salário porque a oferta · era grande.
Está assim o trabalho
usando
exatamente da mesma lei econômica.
que o lançou nas dificuldades presentes. Faz ajustes não na base da pessoa, mas como quem quer tirar o máximo do empregador. Hoje o capital
está pa.gando caro, como ontem o trabalho se vendia bara.to. Mas por que
preço? Pelo preço da paz social. Como
disst> tão bem Pio XI: "Realmente o
trabalho, coll"'.o t.ão bem disse o Nosso
Predecessor em Sua Encíclica, não é
mero objeto, uma vez que nêle deve reconhecer-se a dignidade humana do
trabalhador, e conseqüentemente êle
não pode ser comprado ou ve.:1dldo tal
como uma mercadoria qualquer. Nem
por isso deixa a: oferta e a procura do
trabalho de dividir os homens no Ulercado de trabalho em duas classes como
em dois campos de batalha, e o ajuste
entre. essas partes transforma o mercado do tra-ba-lho numa arena em que
os do!s exércitos se empenham em
combate. A essa grave desordem. que
e~tá conduzindo a sociedade à ruina, é
evidentemente necessário aplicar um
remédio o mlliis rápidamente possível"
(Quadragésimo Ano> .
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trabalho n~o é pessoal mas uma mercadoria, todos tem9s a perder.
J1:sse conflito de classes pode ser
e1iit2do até certo ponto se o trabalho
se libertar dos organizadores sem escrúpulo CUJO objetivo não é a emancipaçãodo tra.b:;.lho, mas a intensificação da
luta de classes como prelúdio para a
derrocada revolucionária da sociedade.
" . . . Bem poucos têm sido capazes de
aprender a natureza do comunismo.
Em vez disso, a maioria sucumbe à
sua decepç~o. hàbllmente encoberta
pelas m:!.is extravagantes promessas.
Pretextando desejar apenas a melhoria
ãa situação das çlasses trabalhistas.
instando pelo afastamento de abusos
verdadeiramente reais assacados à ordem econômica liberal e exigindo
uma distribuição mais eqi.tita.tiva dos
bens (objetivos inteira e indubitávelmente legitimas) ' o comünísta aproveita-se da atual criSe
econômica
mundial para arrastar para a esfera
de sua influência até aquêles setores
da população que por principio rejeitam tôdas as formas de materialismo
e terrorismo. E como todo êrro contém sua parcela de verdade, as verdades pa.r.ciais a que nos temos referido
são astuciosamente apresentadas de
acôrdo com as necessidades de tempo e.
lugar, para . encobrir, quando conveniente, crueza e desumanidade repulsiva dos principias e táticas comunis.::ta.s. Assim o ideal comunista ganha
muitos dos elementos cultos da comunidade. Por sua vez êstes tornam-se 0$
apóstolos do movimento entre os jovens educados que são ainda inexperientes de mais para conhecer os erros
intrínsecos do siste.ma. Os pregoeiros
Não se trata aqui de saber quem tem do éomunismo são também proficientes em explorar antagonismos raciais
ou não razão nessas disputas; estamos
e
oposições e divisões políticas. Aproapenas dizendo que o capital não tiveitam-se
da falta de orientação canha razão ao dizer que o trabalho era
rs.cteristica
da mode:na ciência agnósuma mercadoria, e que o trabalho !az
.
tica
para
se
intrometerem nas univermal em acreditá-lo. O resultado é que
sidades,
onde
os princípios
o nosso país está dividido em dois cam- de sua doutrinasustentam
com
argumentos
pseupos de combate em que dois gigantes
.do
cientfficos"
(Divini Redemptoris) •
se empenham em feroz luta. Enquan~ realmente b.teressante
que Jolm
to continuarmos na idéia de que o
Lewis se resguardasse dos irresponsáveis agitadores trabalhistas e do modo
(3) Livro de leis da União Tipográ- pelo qual estavam· tentar...l . converter
fica Internacional (1 de janeiro de " ... sindicatos trabalhistas em sim1938).
ples uniões de t.--a.balha.dores dentro de

Um quadro perfeito na verdade de
nossa situação atual: "uma arena. em
que cs dois exércitos se empenham em
combate". O capitalista e o tõabalho
concordam hoje neste princípio básico: o trabalho é =a mercadoria;
divergem quanto ao seu preço.
Algumas vêzes combatem com as
mesmas armas: fôrça, violência:, espionagem; e outras vêzes com armas diferentes: injunções, greves parcia:is
ànúncios e propaganda. Do lado capitalista:, a General Motors Corporation,
de acêrdo com o· Relatório da. Comissão Senatorial de 21 de dezembro de
1937, entre janeiro de 1!134 e jUlho de
1936, empregou 200 espiões contra o
trabalho, despendendo com isso pouco
menos de üm milhão de dólares_. Do
lado do trabalho, influências radicais
levaram os tra:balhadores a se colocarem inteiramente nas mãos dos outros,
como fazem no ridículo juramento
prestado pelos membros da International Typographical Union: "Minha fidelidade à união e meu dever para com os seus zr..embros
não serão de modo algum perturbados por qualquer obediência q-qe
eu possa agora ou daqui por diante· dever a qualquer organização social, política ou :.:ellgiosa, secreta ou
doutra espécie" (3) . Do l.àdo povo e o povo é sempre quem paga: - nos
Estados Unidos durante 1936. houve
maior número de dias de trabalho perdidos do que em qualquer outro país.
Conforme o Bureau International du
'l'ravail, de Genebra, os Estados Unidos perderam 13.901.956 dias em 2.172
questões, envolvendo 788,648 tra,balhadores.
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emprêsa, conhecidas como "Uniões industriais". "Através dessa orga!!ização <Trade Union Education League dirigida pelos comunistas) , os lideres revolucionários nos Estados
Unidos estão fazemio uma tentativa
em todo o país para conseguir o contrôle da American Federation oi Labor, para reorganizar as associações de
artifices na base de uma grande associação para cada indústria, etc." (Cp.
Senate Document n.0 14 do 58.° Congresso).
A luta de classes não é a essência da .
ordem industrial, porque tratar com o
• trabal.'lo como uma mercadoria é recusar-se a reconhecer o valor humano.
O grande êrro cometido no assunto em
.consideracão é imbuir-se alg-..rém da
idéia de -que a classe é natU!"almente
:hostil à classe; de Q.ue os ricos e os
pobres estão destinados por natureza
a viverem em guerra U..Tls com os outros. A verdade é exatamente o contrário. "Tal como a simetria do corpo humano é o resultado da disposição dos membros do corpo, assim num
estado está ordenado por natureza que
·essas duas classes exístam éom harmonia e concordância, e que se ajustem, por assim dizer, umã à outra, de
modo a manter o equilibrio do corpo
político. Uma exige a outra; o capital
não pode· díspensar o trabalho, nem
o trabalho o capital. O acôrdo
mútuo, resulta em contentamento e
t>m ·ordem;
conflitos permanentes
trazem necessàriamente a confusão e
a violência". (Rerum Novarum) .
Disso deduz a Igreja sua primeL'"a
conclusão: "E' portanto inteiramente
falso atribuir os result8idos dos esforços combinados 'do capital e do trabalho só a uma das parte~; e é flagrantemente injusto que q:ualq'ler
dos dois negue a eficácia do outro e
se: .apodere de todos cs ltr-ros" <Qua:t.una

dragesimo Anno) •

A Igreja evita assim dois erros extremos: o êrro do capitalismo, que
pretendia que o capital tin-"la direi<!:.o
a todos os lucros; e o êrro marxist:1.,
que dizia que o trabalho tinha dt'reito a todos os lucros (4) .
Bntre
ambos está o meio têrmo que diz que
tanto o capital como o trabalho de-

vem ter sua parte: " ... Proíbe-se a
uma classe excluir a outra da par~i
cipação nos lucros. Essa lei sagra.da
é violada por uma classe endinhein.da irresponsável que, na abundância
de sua boa sorte, supõe como· juscc
estooo de coisas que êles devam receber tudo e o trabalhador nada; é
também violad.a por uma classe assalariada sem propriedarle que eXIge
para si todo o fruto da produção .:omo sendo o trabalho de suas mã<Js.
Tais homens, veementemente exasperados contra a violação da justtr,a
pelos capitalistas, vão longe de :nais
ao reivindicartm o único direito de
que êles estão cônscios; atacam e
procuram abolir tôdas as fo=as de
propriedade e todos os lucros não
<>btidos pelo trabalho, qualquer que
seja sua natureza e significação lJ::t
sociedade humana, só pelo motivo de
não terem sido adquiridos com o tr"balho". ". . . cada classe, então, deve
(4) "o Capital, entretanto, vem cie
há muito aprop:riando-se de vantagens excessivas; recl:lmou para si codos os proventos e lucros e deb::ou ao
tl"abalhaclor o mínimo
necessário·
para 'reparar as suas energias e assegurar a continuidade de sua classe. Pois por uma inexorável :egis!acão econômica, asseverava-se que
tôda' a acumulação ele riquezas devia
caber em partilha aos ricos, enqua.::t::o
os operários deviam permanecer perpetuamente na indigência, ou ticar
reduzidos ao mínimo necessário à
exístência. E' verdade que o atual
estado de coisas não foi ne:m sempre,
nem em todos cs lugares tão deplorável quanto cs principies libera.listas
da ~hamll!da .:i:scola de Mancil,ste.r
poderiam levar-nos a concluir; não
se pode negar, porém, que o rumo
firme das tendências sociais e -x:c.nmicas seguia tal direção. Essas o~'
niões falsas e axiomas especiosos f,':J'ram veementemente atacados, :::sr:no
era de se esperar, e por outns q!:e
não apenas aquêles a quem tais pri::lcipics privaram do direito inata de
melhorar sua condição". - Quac!Tagesimo Anno.
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c:listribuição .dos bens criado:; deve
ser feita em conformida.de com as
exigências ào bem com= e de justiça social, pois todo especta-dor sincero está. cônscio de que as enormes
diferenças entre os poucos que possuem
riqueza excessiva e os
muitos que >'ivem na privação constitui um mal grave na sociedade moderna'.'. (Quadragesimo Anno). "De\lem ser feitos I>Ortanto tooos os ~s
iforços para que ao menos no futuro
não se l)ermita que se acumule
:nas mãos· dos ricos senão uma parte
dos f;utos dll. produção, e para q!le
um amplo suprimento seja fornecido
aos trabalhadores. O objetivo não é
que êstes se tornem indolentes no
tra!.lalho, pois o homem nasceu para
trabalhar assilií como o pássaro
:para
voar,
mas
que
medi:;mte
economia possam aumentar seus
haveres e mediante Ulll prudente
govêrno dos mesmos possam +.ornar-se ca,pazes de sustentar a carga da família com mais comodid:uie e segilrança, libertando-se da
incerteza do ganha-pão que é a sina
do proletário. Estarão êles assim não
somente em condições de suportar os
caprichos da sorte, mas terão também a tranqüilizadora certeza de que,
ao deixarem êste mundo, haverá algum pequeno pecúlio para aquêles que
ficarem atrás de si.

=

"Essas idéias não foram meramente sugeridas; mas expressas com palavras francas e claras pelo Nosso
Predecessor. Com renovada insistência as acentr:amos nesta presente Encíclica, pois a não ser que se façam
sérias tentativas para pô-las em prática com tôda a energia e sem mais
delongas, ninguém se venha a persuadir de que a paz e a tranqüilidade da sociedade humana possa ser
efica=ente defendida cont!'a as fôrças da revolução!"
(Quadragesimo
An1W).

Poder-se-á imediatamente indagar
se isso significa que a Igreja Católica é a favor de. uma modificação do
sistema de salários. A resposta ~rá
definitivamente afirmativa. "No atual
estado da so<:iedade humana, entretan-

to, julgamos aconselhável que o contrato de serviço seja. quando possível.
um tanto modificado por um contrato
de sociedade, como já está sendo experimentado de vários modos com não
I>eC!Uena vantagem tanto para os assalariados como para os empregadores.
Desta sorte os assalariados são de algum modo feitos participes na :propriedade, ou na administração, ou nos lucros" <Quadragesimo Anno) •
Mas o pagamento do salário não exime o capital de qualquer outro interêsse ? Leão XIII levou em consideração tal objeção: "Tocamos agora num
assunto de suma importância, assunto
em que, se se devem evitar os extremos, idéias justas são absolutamente
necessárias. Os salários, dizem-nos, são
fixados por livre consentimento; portanto desde que o,empregador pague
o que foi combinado,' fêz-o 'Que devia.
e não deve ser solicita.do para mais
nada. O unico caso, dizem. em que poderia haver injustiça, seria se o patrão
se ncusasse a pagar o total dos salários ou se o operário não quisesse
terminar o serviço contratado; quando
tal acontecer deve o Estado intervir
para fazer com que cada qual receba·
o que lheé devido, mas não em quaisquer outras circunstâncias.
Tal maneira de raciocinar nS.o é de
modo algum convincente para um homem de espirito largo, pois considerações importantes são completamente
postas de lado" (Rerum Novarum).
Leva-nos isso ao âmago da solução
católica. Por que pl~iteará ela a eliminação dos conflitos de \:!asses ·mediante a coparticipação? Por que pedL'"á
a modificação do sistema de salário?
Por que pretenderá que o trabalho
tem. direito a qualquer coisa além de
seu salário? A resposta será: "porque o trabalho do homem possui duas
notas ou caracteres: pessoal e social"
"A êsse respeito'',
escreve o Santo
Padre. "é idêntico à propriedade".
A propriedade é pessoal porquanto o
homem tem um direito real a ela; é
social porquanto a propriedade é destinada ao bem de todos e dai poder
o bem comum condicionar o direito
l)eSsoa.l.
Também o trabalho tem um caráter
individual e social. o aspecto indivi-
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dual do trabalho é manifestado de
modo óbvio pelo fato de o individuo
trabalhar e ao 'fim do dia sentir-se
cansado. Do ponto de vista do indivíduo, o t-rabalho é um -perfeito estranho para a indústria e não está mais
ligado a ela do que o artesão que lhe
vende o ir'.strumento.
Mas o trabalho tem também um
aspecto social. O trabalho não é
apenas um individuo, mas membro e
talvez chefe. de uma família. Além
disso, não trabalha só mas em conju.'lção com o capital e a administração para produzir a riqueza. Trabalha como outros trabalhadores, com
os patrões e com a matéria-prima.
São necessários três elementos para a
produção: o capital no sentido de finanças, o trabalho e o cérebro no sentido de ad1!linistração (lntellectus,
.Res et Opera). Na linguagem atual
são dois: o trabalho e o capital. Perguntar qual dos dois é mais importante é o mesmo que perguntar qual
das pernas é a mais importante: a
direita ou a esquerda ?
Por sua contribuição individual o
trabalhador recebe um salário; por
sua contribuição social nada recebe.
Mas devia receber. Devia receber alguma recompensa, se lucros houver,
per sua contribuição social para a
criação da nova :riqueza. ll:sse argumento toma-se mais importante com
a separação entre a propriedade e o
contrôle no capitalismo. Uma vez que
o proprietário ou o acionista tenha
renunciado à responsabilidade, abandonada estará uma das notas essenciais de. propriedade e por isso um dos
títulos essenciais ao lucro. Sua -!)re-

tensão a todos os lucros é menos vá·lida que na tradicional concepção da
propriedade. A quem então deve ser
concedida consideração ? Certamente
~os criadores ativos da nova riq'l!eza,
ISto é, o trabalho. O acionista é apenas o criador passivo; mas desde que
o homem que contribui com seu trabalho está prestando uma contribuição mais ativa, não se lhe deve dar
~guma participação na riqueza que
aJuda a produzir ? Por isso a Igreja
pede que "se faça alguma modificação no sistema de salários em prol da
copartlcipação, de modo que os assa-

lariados se conver..am, de algum -modo
em partícipes na propriedade na ad:
ministração ou nos lucros"' da- indústria.
'
~enhuma indústria jamais produziu.
O~Jeto algum sem a cooperação funClOnal do trabalho, do c3.pital e do
cére_?ro._ A parte do trabalho na produçao nao é meramente individual, tàl
como a da ave que constrói o seu
ninho; é também social ou funcional,
al~ tanto como o papel que os pulmoes desempenham no organismo humano. Um trabalhador, individualmente, pode ser dispensado, mas nenhuma indústria pode dispensar os
trabalhadores de cooperarem com o
dinheiro e outras criaturas humanas
na produção da riqueza social. o homem é essencialmente uma criatura
que colabora. Desde o princípio Deus
chamou o homem a colaborar com Ele
no povoamento da terra, conforme as
palavras ouvidas pelo primeiro homem
e pela primeira mulher: "Crescei e
multiplicai-vos". A colaboração foi
elevad~ à ordem sobrenatural quando,
na vespera de Sua Pab:ão, ncsso
Divino Salvador disse ao homem
que renovasse o Seu sacrifício,
do nascer ao pôr do sol e até a
consumação dos séculos, enquanto vinham do alto estas palavras murmuradas: "Fazei isso em memória de
Mim". Simplesmente porque o mundo
se_ tomou tremendamente complexo,
nao se alterou o fato de a colaboração ser ainda essencial e o -empregador que julga ~ue seu empregado é
menos funci011al que ..;le próprio ou
que r seu capital, não conseguiu perceber que se dispensar as funções de_
um estará arrancando , uma das três
pernas do banco.
Se o capitalista julgar que o trabalho não é parte fur,cional e integrante
de sua emprêsa, que experimente produzir automóveis só com dinheiro e
mãquinas.
1. Lucros. Por copartiaipação fica
c=amente e:::1tendidc aqui uma participação nos lucros por parte dos
trabalhadores: a) depois que o trabalhador tiver recebido um salário vital;
b) depois que o capital tiver recebido
os lucros legitimas e pôsto à parte
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um novo capital e conservar suas tns-·talações em boas condições. Perante
a sugestão de os trabalhadores parti-Ciparem dos lucros, pergunta o capitalismo:· "Por que deve o trabalhador
:partilhar os lucros? Já recebeu ·seu
salário, e ccmo não corre nenhum
risco, a nada mais tem direito". Tel
-objeção esquece que o salário recompensa o trabalhador só por sua utilidade individual, mas não por sua indispensável colaboração social com o empregador e o capital na criação da riqueza. Os dois casos são bem diferentes, tal como cada homem é uma pessoa, com seus próprios direitos e dever.eSindividuàis, mas ao :m~smo tempo é
um membro da sociedade, sujeito às
suas leis e capaz de gozar · de seus
:privilégios. Não é exato dizer que o
trabalhador não corre nenhum risco.
Corre, sim. Corre o risco do desemprêgo, de insegurança e até da· especulação desonesta da parte do empregador.
Imediatamente, porém, objetará o
capitalista: "Suponha-se que não bá
lucros. Partilhará o trabalhador as
perdas do mesmo modo que os lucros?"
A resposta será que a participação nos
lucros só começará quando o cà?ital
tiver produzido uma receita norm2..l
para manter a emprêsa em condições
de solvência, dar uma renda satisfatória aos cápitalistas e ocorrer às demall. despesas. Por isso não tem cabimento a objeção de que o trabalhador .
·deve também partilhar as perdas. Pode não haver nen..'tum superavit crepois
que se tiverem feito tôdas as necess?.rias deduções, mas não quer isso dizer
que nada haja recebido o empregador:
terá provàlvemente recebido os juros
habituais de seu eapital e certamente
os seus honorários, que são muitas
vezes maior que o salário de seu empregado. Se não houver lucros excedentes, tanto o empregador como. o
empregado receberão o seu salário:
mas havendo lucros, por que não deveria o trabalhador partilhá-los, ao
menos em proporções reduzidas, uma
vez que na palavra de Pio XI: "Pelos
p.-incípios da justiça social não é li-

cito a. uma classe excluir a. outra da
participação nos lucros".
Por que será que alguns líderes
trabalhistas se opõem à participaç§.o
no: lucros? John L. Lewis, depondo
perante a Comissão do Senado, em 30
de novembro de 1938, rejeitou a participação nos lucros com o f=damento
de qu~:: os trabalhadores se ressentiram com a "generosidade paternal",
o "tostão no chapéu" e a "teoria da
liberdade". Francamente, creio que a
idéia de participação nos lucros é
bem um lôgro a uma <~.rmadilha na
indústria modern2." . O Presidente
Herring, da Comissão do Senado, perguntou a Lewis se era de opinião que
"Unicamente o govêrno está em condições de proporcionar segurança aos
trabalhadores". Sua resposta foi:
"Não vejo quem mais possa fazê-lo".
Por que a "liberdade" da mdústria
seria "paternalismo" ·e-não-a- do govêrno, é c= ·efeito dificil de entender.
Suspeita-se seriamente que o fundamento psicológico de sua oposição à
participação nos lucros não seja o receio do trabalhador vir a perder com
isso, mas que, estreitando suas relações com a· indústria, seus laços fi- ·
nanceil;gs com um líder trabalhista
possam toriià:r~se1:Xlais frouxos. A história de países europeus, tais conro -·aRússia e a Alemanha demonstra que
a ter um pater, ficaria. o trabalhador
em melho1 '=S condições se não escolhesse o govêrnc.
A coparticipação não é nem pode
ser uma compensação do salário bai- ·
xo; seu objetivo não é tornar os trabalhadores escravos da indústria; nem
tã.lllpouco tomá-los solidários com a
indústria mediante a participação ria
re>ponsabilidade e em seus frutos. Salários elevados mediante contrato coletivo não admitem uma elasticidade
indefinida.
Há um limite além do
qual o salário não pode passa-r. A.
paticipação nos lucros tem por base
um salário vital e ao mesmo tempo
proporcion:. aquela elasticidade de lucros maiores quando são prósperos os
negócios. O tempo do contrato de serviço não une verdadeiramente o trabalhador ao seu trabalho senão para
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s. estabilidade que o salário assegura.
A esmola concedida por um govêrno
paternalista podia proporcionar-lhe
exatamente a mesm.a segurança. Mas
a participação na riqueza que êle ajudou a criar faz dêle um sócio da empresa.
Dá-lhe responsabilidade, que é um
atributo da liberdade. Parece óbvio
ql!e o trabalho tem maiores van"tagens.
não quando renuncia às responsabilidades, mas quando as assume. A segurança é apenas o lado negativo daliberdade; afasta os obstáculos econômicos que tornam a liberdade de escolha diffc.J ou impossível. Liberdade é escolha com responsabilidade. Se
sou dono dt: um carro e passo a responsalibilidade da compra de .gasolina. ao prefeito da cidade, a da compra do óleo ao Diretor da Fazenda,
a. da compra dos pneus ao Senado, e
a. responsabilidade dos consertos à
Câmara, verifico logo haver perdido
minha líl::rdade de dirigh- o carro por
ter renunciado às responsabilidades:
Que o trabalhador de igual modo passe suas responsabilidades a um govêrno, a um líder trabalhista, a. um
empregador paternalista e terá com
isso perdido a sua liberdade.
:\inda há outra capitulação da liberdade advinda do insucesso do trabalho na exigência dos seus direitos. ·
Desde que concorre com uma contribuição social para a riqueza, tem algum
direito a partilhar· a riqueza
produzida. O trabalho não quer e não
deve renunciar aos seus direitos ao
contrato coletivo,· nem julga êle, e com
razão, que deva ficar sujeito ao "paternalismo" de uma organi2'.ação trabalhista. ~tão por que deve êle renu:nclar a seus direitos aos lucros?
E por que ,deve a aceitação dêsses ·direitos ser maculada com a acusaçã:)
de "paternalismo~'?
·
2. Administração. A J.g·eja. também sugere que o trabalho tome parte, até cer..o ponto, na adnúnistraçã.o da indústria. A m~lhor solução
não consiste em saber s~ o trabalhador deve receber ou dar ordens, mas
-simplesmente em saber que as receberá ou participará com seu companheiro de trabalho em alg>..li!lS dos

detalhes de aJClrnlnistração. Naturalmente não quer isso dizer que vá ajudar a gerir as finanças, as operações
de compra, as negociações . com . o
produto, nem que sua participação
na a:dministração nunca vá .além de
sugestões referentes ao estado sa..'litário, aos dislpositivos de prevenção de
actdentes, ao uso das pás de aço : de
preferência aos malhos de ma;d>eLra,
etc. Ao contrário, 2ignifica que
otraba;lho deve particiJpar n~ . a.dmlnistração de tudo o que afeta igualmente tanto o empregador como o
empregado, isto é, o sal:írio, as horas
de serViço as condições do t;ra.balho.
A Igreja sugere que em cada indústria haja um consel,ho composto . de
representa-ntes do empr:}gad:.'r e representantes dos empregados. O fundamento para ta:l órgão . e que "empregadores e empregados que fazem
parte do mesmo gTUJpO reúnam suas
fôrças para a produção e a fim . d-e
prestarem um serviço comum'' rQua-·
àragéssimo Ano) . A Lg=cJa rejeita. a
a teoria econômica que .faz do capital e do trabalho· dois :SIUpos independentes associa'Cl.O-s "pela posiçao
que ocupam no mercado do trabalho".
isto é, um vendendo e o outro
comprando o trabalho. Ao contrário, uma vez · que ambos estão
colaborando para um serviço comum, devem até certo ])Onto participar das medid.as que .afetam a ambos. Aqui a Lgreja nega tàcitamente
que só os empregll!dores têm cl:iscernimento, como provou a
depressão,
ou que só os empregados o possuam,
como ficou provado na re~ração do
trabalho. O tra;balh.a!Cl.OO" te:z: algum
discernimento no que se refere
à
técnica. do seu trabalho, e como peSsoa dotada dos mesmos direitos m!l.lienávets do empregaí.!or, ca:be-lhe o
privilégio de ter alguma voz ativa na
determinação daquilo que é comum a.
ambos. Se tal órgão fôsse instituido
nas mdústrias, incluindo tar.tc os representan.tes dos empregadores ('O':D.O
os representantes da orga.ntzação · dos
emprega.dos, as disputas en-:;re os dois
não seriam resolvidas -pela violência
e espionagem, mas pela razão, que é
a caracteristioa do homem. Em conseqüência disso os trabalhadores ad-
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de espírito, seus lucros serla!ll muito provàvelmente aumentados e
o
bem comum melhoraria não só pela
!.!ltens~icação
da
p!"oduçã:>, como
também pela diminUição de apelos a
policia para pôr têrmo a conflitos
sangrentos. Uma reunião de empregadores e empreg®Ci.os não si,onifica
a extinção das asso<:iaçõ<>s trab3.lhistas nem que as únicas o1;anizações
traJbalhistas devam ser BS associações
das companhias. N-os trés pa.tses escandinavos as associações de empregadores favorecem
grande associação por julgarem o trato com
ela mais fáól do que c•::rr.. grupQs :lnsig:lificantes. Não há rJ'l:ão :p:ira que
os representantes da indústria e
o.«
representantes
de uma
associação . sindical não possam resolver suas dificuldades sem violénci..a vara com os compradores e ve.ndedores de queijo.

=

3. A Pro'Driedade. Uma
ter~eira
sugestão da Igreja para a colaboração é a participação na propriedade
da indústria. A Igreja rejeita imediatamente a idéia marxista de que o
trabalho gera o valor e portanto teni
direito a todos os proventos. ''A única forma de trabalho que dá ao trabalhador direito aos seus frutos é
aquela que o homem exerce como seu
próprio patrão" (Qu.a.dragésimo Ano).
Há trabalhos que nunca
result..un.
num produto, tais como condução de
v€lculos, educação, etc. Além dis.;o,
os meios materisis de prOdução,
de cuxto ponto de vista, são tão
essenciais quanto o trabalho, pois o
empregado não pOde produzir
ape
nas ficando 9. rodopiar os uolegares. ·"O trabalho nada mais é
senão a aplicação das energiae do
corpo e do espirito de alguém a.os
dons da natureza"
<Quadragésimo
Ano) • Desde que o empregador não
"trabalhe com sua propriedade mesma; :leve formar uma aliança entre
o seu trabalho e a propriedade de outrem, pois cada qual é impotente sem
o outro... E' .portanto inteiramente

falso atribuir o resultado dos esforços
combinados do capital e do trabalho a só uma das partes, e é flagrantemente injusto que um n1!gue a eficácia do outro e se apodere de todos
os lucros" (Quadragésimo Ano) .
Ao mesmo tempo, porém, não .:e
pode diZer que o emprega<:l.or, as matérias-primas e suas instaiações sejam de modo tão exclusivo às fontes
do valor a ponto que o trabalho não
desempenhe nenhum papel, seja êle
qual fõr. E' evidente que o trabalhador deve estar capacitado a aumentar seus bens de modo a "se libertar
da incerteza do ganha-pão que é a
sina do proletário", isso signiii::aria
uma "mais larga difusão da pro'Orie.;
dade". Que o trabalhador tenha um
direito estrito à propriedade na indús-:tria em qu.e trabalha, é muito du>idoso.
Mas que êle "participe de algum modo
na propriedade" como conseqüência
da "modificação do.__ contrato de serviço" para um "contrato. .de_ _sQCiedade" é um desideratum ardentemente desejado. Quase, pois, não resta
dúvida que com o aum~nto quantitativo da riqueza comum haja uma.
participação crescente na propriedade dessa riqueza .da parte do trabs.'lho, pois "é só com o trabalho dos
trabalhadores que o Estado enrlqllece" (Rencm-NOw.n.zm,t._ o trabalhador não se torna um co~:Prõpnetãrio
ds. illdústria pelo fato de trabalhar
nelli., D:las tem direito a alguma espécie de participação :il.o valor que ajudou a produzir; neste sentido possui
um vago titulo à propriedade. Além.
disso, desde que o capitalismo moderno distinguiu a participaçü; ativa na
indústria, tais como o trabalho e a
administ..-ação, e a participação passiva, tais como a conttibUição fins.nceira mediante a aquisição dos estoques, ficaram divididos os dois titulos aos lucros, isto é, c; contrõle e a
propriedade, tornando-se por isso ênfraquecido o seu direitc. Por 0utro
lado, já que o trabalho desempenha
tão relevante papel na produção da.
nova riqueza, e já que assumiu a participação ativa na indústria, partici•
p!l.ção essa a que o capitalista rentmciou, - de algum modo êle se "incor-

· -po:rou" à indústria, tendo portanto
direito a uma remuneração
que
vá além do sal.ãrio. A distribuição da propriedade
pode ser efetuada de vários modos: pela :>zr...issão de apólices trabalhistas, por exemplo. Parece contudo que êsses bens não
. devem ser fàcilmente negociáveis, de
modo que o. trabalhador possa passálos adiante, como fizeram os trabaniadores de =a indústria de aço, mas,
ao contrário, devem ser bens não negociáveis, a fim de intensificar os laços que unem o trabalhador ao seu
trabalho e de assegurar-lhe anualmente =a remuneração superior ao
salârio.
· O trabalho tem três opções diante de
sl.: 1) trabalhar para um patrão como
nc capitalismo; 2) trabalhar para o Estado; ou 3) trabalhar para si mesmo,
tendo alg1rma participação nos "lucros,
na administração e na propriedade"
da indústria. A igreja convida o trabalho a examinar o problema com visão larga e a trabalhar pela copart!cipação na indústria. A solução da
Igreja é o meio têrmo entre o capitalismo, que acentua apenas o aspecto
~dividual do trabalho, paga o sal.ãrio e desconhece a sua Contribuição
social, e o comunismo, que acentua
apenas o lado social do trabalho e desconhece os direitos pessoa-is do homem.
A Igreja afirma que ambos sofrem
da mesma ilusão: consideram o ho-.
mem simplesmente como um consumidor. Em ambos os casos, recebe· êle
apenas o poder de adquirir, poder êsse que lhe é dado ou pelo capitalista
ou pelos burocratas. Isso não é liberdade, clama a Igreja. O homem
não é apenas = consumidor; se fôsse, pouco diferente seria do rebanho
destinado ao mercado. A liberdade do
homem consiste mais na produção do
que no cons=o. isto é, no direito de
imprimir sua personalidade nas coisas, de determinar como devem ser
usaãas, de usar seu livre arbítrio na
disposição delas e de ser responsável
em sua criação.
Se o trabalho vier a se interessar
sômente pelo aumento da riqueza criada - e não há limite para aquilo de
que alguém necessita quando. a rique-

za não é sua - então o trabalho estará a caminho de sua próp:cta escravização. Se o trabalho !õr apenas um
consumidor, o que êle consumir será
organizado, planejado e dirigido ·até
ser esquecido o sentido próprio da
independênda. Nessa ordem social
passará então do êrro capitalista, em
que os lucros do indivíduo eram cofundidos com o bem comum, para o
êrro comunista, em que uma maior
produção se confunde com a liberdade pessoal. Não se torna necessário muito discernimento para per;.
ceber que o capitalismo produziu grandes males por ter dissociado a propriedade e a admini:,tração; nem é preciso uma larga visão para ver o que
o trabalho pode .cair em êrro similar
divorciando a organização e a direção.
Então; ass:iln como tivemos homens
administrando um negócio que não
lhes pertencia, igualmente teremos
organizações trabalhistas sob o poder
de chefes que não trabalham. Os que
trabalham não dirigem e os que diri-·
gem não trabàlham.
Ambos os divórcios são sempre prejudiciais à sociedade, e só se pode
restaurar a paz mediante a restauração da responsabilidade tanto da parte do capital como do trabalho, tornando-os a ambos coassociados numa
função comum para o bem comum.
Quais as disposições que mostra o trabalho para dar seu apoio à execução
dêste programa ? A resposta depende inteiramente das disposições que
o trabalho mostrar para assumir a
responsabilidade que· é a caracterfs.:
tica da liberdade.
A resposta a essa pergunta é que o
trabalho é provàvelmente tão opostG:
à solução acima quanto o capital,
pois exatamente. como o capital outrora disse ao trabalho: "Dê-me o
seu trabalho e eu ficarei com os lucros", assim agora o trabalho diz Q.O.
capital: "Eu ficarei com os seus lucros, mas você ~e ficar com as dores de cabeça". A restaura~ão da
liberdade é impossível se nem o capital
nem o trabalho estiverem disposto a
partilhar a responsabilidade. Podemos
libertar os homens politicamente, como fêz Lincoln de uma penada, mas
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não podemos libertá-los econômicase ser possuído, e uma coisa é insemente, .dando-lhes a propriedade dl-- parável da outra. A alegria do nofundida, se êles ná<:l se dis11userem mero de ser meio ll~Suid.o !)elo ~
chimbo que fuma, pela mulher que a assumir a responsabilidade dessa
propriedade. Muito nos tem cust:ldo - ama, pelo campo que cultiva, ~ncon
o capitalismo. Acostumou os homens tra sua reprodução, na estrutra eco- a serem tão dependentes uns dos ounômica, no fato de possuir e ser postros que alguns querem ·ser com:lnissuído ~la indústria. Assim é êle elevado à dignidade
de proprie~ár!o
tas e perder completamente a r:.berdade, e outros querem ser apenas assaprodutor, um sócio e um partícipe,
pois .:;e o homem renunciar a todo o
lariados, guardando a liberdade S.!>epoder de autodeterminação com renas para os àiscursos do dia da Inlação aos lucros, à adlnínistração ou
dependência. E' um dos mais tristes fatos da vida mot!erna que os ho- à propriedade do lugar em que trabalha, não Somente perderá a espemens não queiram seriamente ser cidadãos
econõmicamente livres. Se cial prerrogativa que o distingue do
tivéssemos de encontrar a razão ãisanimal no pasto, mas, o que é ;;>ter,
so, estaria no fato de que, ao despreperderá tõda a capacidade para dezarmos a Religião, desprezamos a paterminar qualquer trabalho e :Sto é
lavra dever e retivemoS a);len.as a :ll3-·
o comêço de uma escravidfo.o iUe ts
lavra direito (5) •
vêzes anda por ai com o nome de
segurança.
A Igreja está apenas concitando cs
A liberdade não virá imediatamenhomens a começarem a pensar na
te; há objetivos da hora presente que
propriedade como se pensassem no
a condicionam, como por exemplo o
amor, no sentido de que possuir significa também ser possuido.
Uma
direito ·de orgazliZaçãõ,--õ salário decoisa não é possível sem a outra. A
cente e condições apropriadas
de
visão beatifica consiste em ser alvida. Não negamos a necessidade dêguém e ao mesmo 'tempo em ser de
1es; pedimos apenas que o trabalho
Deus. A visão econômica da :'elkinão confunda meio com fins; oo:ls
dade consiste igualmente em possuir
então êste últt:no ~stado do homem
um jardim mas também em ser posserá pior que o primeiro. O trabalho
suído por êle no sentido de que tradeve lembrar.,se de que a consciênbalhamos para êle. Os direitos !laS- -cia_social está desperta e de que seus
cem da posse; os deveres na..<:<:em de· justos--direitos-- serão . -reivind1ca.dos,__ .
Não se realizam reformas da notte
pa:ra. o dia. Estão a caminho mas,
(5) "A causa do trabalhador ~rse
neste meio tempo, que traba!ho não
guido foi esposada pelos "intelecse faça alvo de zombaria. dos ap6stolos
tuai;:", tal como são chamados-, qne
revolucionários.
mstituia.ram em oposição a essa let
Finalmente, -w.ri
ar~ento,
a.
bem da clareza, com referência ao
fictícia êste outro princípio
moral
têrmo trabalhador. A
propaganda
igualmente falso: tcdos os proventos
comuclsta ~stã. levando os americanos
e lucros, com exceção dos exigidos
pela reparação e restauração do caa crerem que trabalhador é o homem
pital invertido, pertencem por todos
que
carrega suas refeições
numa.
-os direitos ao trabalhador
Tal
érro
marmita
e
que
qualquer
wn
que
não
.
lnalS sutil que o dos socialist:ls, que
proceda assún é U1Uxllgo do trabalha-Sl:3tentam que todos os meios de orcdor. Estão suscitando _a impressá<:l de
dução devem ser transferidos ao Esque há alguma coisa extr9.ordinária
te.do Cou, tal como éles o design.'lm
no trabalho, de que êle é o monopólio
:Socializados). é por êsse motivo ma~
de uma classe, e em particular · .da
perigoso e suscetível de enga-nar os
classe que usa. macacão, que
tem
in~utos. E' um veneno sedutoT, :;;:~r
músculos fortes e carrega martelo, e
vida com avidez por muitos que não
estão usando o têrmo democracia pa.
se deixam iludir com o Socialismo ra acobertar a. ditadura dji. -R-:Jssia..
-declarado." Quadragésimo Ano.
o têrmo trabal7!.aàor não pertence ~x-

o
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clusivamente s. uma única classe. O
capitalista é um trabalhador; o professor universitário é um trbalhador
e a enfermeira é um trabalhador.
Trabalhador, do ponto de vista. cristão, aplica-se àquele que é bastante
operoso para conseguir para si mesmo
os meios de ~ubsistêncía, de modo
que disponha de lazeres para salvaÇão de sua alma, e aquêle que produz
utilidades· para o seu próximo e espiritualiza. a matéria de modo que a
civilização possa prosseguir.
Quando tanto o capital como o trabalho se compenetrem de que ambos
são trabalhadores por serem ambOs
pessoas e de que o capital não pode
existir sem o trabalho e o trabalho
sem o capital, terão ambos uma revelação, a. revelação de um Deus 1ue
como Senhor do universo desce
a
êste nosso mundo vulgar para trabalhar no decorrer de · duas décadas co.mo carpinteiro na cidadezinha
de
Nazaré.
Que uma · classe não o
reclame
como Unicamente seu, isto é, como
Cristo, o Trabalhador. Verdade
é
que êle durante a maior parte de
Sua Vida. trabalhou com Suas mãos
e exerceu um ofício. Não foi, porém,
membro de uma classe
enquanto
oposta a outra classe da sociedade,
pois poderia o Redentor ser membro
de uma classe?
Está IDe numa relação furlca para
com a humanidade: o furlco trabalhador voluntário do mundo. o trabalho
foi impôsto ...ao homem como conseqüência do pecado original. Uma vez
que estava isento de pecado, dispensado estava de suas penalidades. Além do
mais, o Senhor do ·universo nenhuma
necessidade tinha de labutar com o
Seu universo, e contudo escolheu livremente, eomo Filho de Deus, in-

carnar-se para juntar-se às fileiras
do trabalho. Por ser voluntário, !o1
fato único. Não foi exatamente um
trabalhador no sentido de vir se opor
ao capitalista que vive virtuosamente.
Ssse êrro muitos estão inclinados a.
cometê-lo. Não· era exatamente um
pobre; era uma Pessoa rica que se
tomou pobre, pois, sendo rico,
se
tomou pobre por nosso amor, a fim
de que, mediante Sua pobreza, pudéssemos ser ricos. A própria profissão
que escolheu, a de carpinteiro, era
uma prova de que era dono daquilo
com que trabalhava e trabalhava com
aquilo que possuia. Não era um empregado a serviço de uma corporação;
não era um empregador que se ~er
visse do capital para assâ.lar,iar os
outros com o fim de tomá-lo (ltil.
Trabalhava no universo que lhe pertencia, como o artista trabalha na
tela que lhe pertence. Por isso, nem
o empregador nem o empregado podem invocá-lo como patrono Unicamente seu; nem podem dizer que pertencia à "nossa classe".
Estava acima de tõdas as classes
porque era o Trabalhador, e trabalhador não é o empregado que odeia o
capitalista; nem é trabalhador o capitalista que escrav'.za o empregado.
Trabalhador é aquêle que com o seu
t:-abalho estabelece laços com Deus,
pela submissão às suas penosas condições; com o próximo, pela criação de
necessidades comuns; e com a. natureza, por imprimir-lhe o cunho de
um espírito feito à. imagem e semelhança de Deus. Foi o esquecimento
dêsses objetivos que fizeram . carpinteiros pregarem o Carpinteiro Da
Cruz; quando tal aconteceu foi a
perdição de ambos, capital e trabalho".

45.3 Sessão, em 11 de Abril de 1946
Presidência dos Senhores Berta Condé, 2.0 Vice-Presidente, e Melo Viana,
Presidente.
As 14 horas comparecem 102 Senhores Representantes:
'>

Partido Social Democnitico

Acre:
Hugo Carneiro.
Amazonas:

Pereira da. Silva. ·
Pará:
João Botelho.
Moura Car-Valho. •
Maranhão:

Crepor! Franco.
Paraiba:
Jandui Carneiro.

Pernambuco:
Agamemnon Magalhães.
Costa Põrto.
Alagoas:

Silvestre Péricles.
Medeiros Neto.
José Melo.
Bahia:
Fróis da Mota.
Espírito Santo:
Ari Viana.

Distrito Federal:
José Romero.

Rio de Janeiro:
Heitor Collet.
Bastos Ta vares.
AcúrclC' Tôrres.
Minas Gerais:

Melo VJanà.
Bias F':>rtes.
~Duque de Mesquita.
Israel l?5nheiro.
Celso MachaA:lo.
Alfredo Sá.
Sã.o Paulo:

Cirilo Júnior.
Novéli Júnior.
Antõnio._Feliciano.
Alves Palma_, .. - -- Goiás:
Dario Cardoso.
João d'Abreu.
Paraná:
Fiávio Guimarães.

Roberto Glasser.
Fernanao Flores.
Munhoz de Melo.
Aramis Atafde.

Gomi Júnior.
Santa Catarina:
Nereu Ramcs.
Ivo d' Aquino.
Aderba.l Silva.
Otacllio Costa.
Orlando Brasil.
Rio Gra'(,~e do Sul:
Ernesto Domeles.
Teodomiro Fonseca.
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Manuel Duarte.
Sousa Costa.
Glicério Alv-es.
Nicolau V~rgueiro.
Mércio Teix-eira.
Herofilo Azambuja.
UniÍio Democrática NaciOnal

Amazonsas:
Severiano Nunes.
Pa-rá:
Agostinho Monteiro.
Maranhão:
Alarico Pacheco.
Piauí:

Esmaragdo de Freitas. Matias Olimpio.
José Cândido.
Co-elho Rodrigues.

Ceará:
Plinio Pompeu.
Rio Grande do Norte:
Aluisio Alves.
Para-iba:
Argemiro de Figueiredo.
Plinio Lemos.
Ernani Sátiro.
Osmar Aquino.
Bahia:
Manuel Novais.
Allomar Baleeiro.
Es:>U'itc Santo:

Luis CJ.2.udio.

Distr!to Federal:
J~andll' Pirés.
Rio de Ja-neiro:
Prado Kelly.
Soares Filho.
Minas Gerais:
Mont-eiro de Castro.
Magalhães P1nto.
Gabriel Passos.
Lopes Cançado.
Licurgo Leite.

São Paulo:
Mário M.asa gão.
Toledo P..za
Mato Grosso:

Vespas1ano Martins.
Dolor de Andrade.
Paraná:
Erasto Gaertr.er.
Rio Grande do Sul:
Flo,.es da Cunha.
Osério Tuiutl.
Partido 7'rabalhista Brasileiro

Distrito Fe<ieral:
Gurgel do Amaral,
]41nas Gera1s:
Ezequiel Mendes.
São Pauk:
Guarac1 ~:Jveira.
Berto Conàé.
Eusébio Rocha.
Rio G1·an:le ão Sul:
Artur l''ischer.
PartiCZo CMn.unisto. do Brasil

Bahia:
Carlos Marighélla.
Distrito Feder&l:
João Amazonas:
Batista N etc.
Rio de Janeiro:
Alciaes Sabenç.a.
São Paulo:

José Crispim.
Jorge Amado.
Partido Republicano

Maranhão:
Lino Machado.

Sergipe:
Amando Fontes.
Minas Gerais:
Jaci Figueiredo.
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Daniel Carvalho.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Representante.
O SR. DARIO CARDOSO - (Sõbre
a ata) - Sr. Presidente, pedl a palavra para declarar quc, meu discurso,
publicado hoje no "Diário da Assembléia", saiu sem a nota de c;:ue não fôra revisto pelo orador, e com algumas.
incorreções, o que é natural, apesar
dor. esforços da Taquigrafia, a qual,
aliás merece meus irrestritos aplau-

Artur Bernardes.

Paraná:
Monhoz da Rocha.
Partido Popu.lar Sindicalista ·

Ceará:
João Adeodato.
Partido Repuh!icano Progressistct

so::.

Rio Grande do Norte:
Café Filho.
São Paulo:
Campos Vergal.
Partido Libertador

Rio Grande do Sul.:
Raul. Pila.
O SR. PRESIDENTE - Ach:mdo-se
presentes 102. Senhores Representantes, declaro aberta a sessão.
·
Passa-se à leitura da ata da sessão
anterior.

O SR. HUGO CARNEIRO (l.o Suplente, servindo como 2.0 Secretário)

procede à leitura da ata.
O SR. PRESIDENTE são a ata.

Em discus-

O SR. COSTA NETO - Sr. Presl·
dente, peço a palavra..
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra· o nobre Representante.
O SR. COSTA h'ETO (Sôbre a ata)
- Sr. Persidente, ontem, aparteando
o ilustre colega Sr. Dioclécio Duarte
declarei que o transporte maritimo d~
sal para Corumbá e Mato Grosso custava quatrocentos e oitenta e seis cruzeiros; e não que o custo da saca dêsse produto iôsee de oitenta e cinco
cruzeiros, como consta do "Diário da
Assembléia" de hoje.
·
Era a retificação ·que desejava fazer. <Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - A solicitação de V. Ex3 • será atendida

O SR. DARIO CARDoSO Pres!dente, .Peço a pruavra.

Sr.

Assim, Sr. Presidente, solicitaria fôs-- ·
se feita a retificação consoante os térmos que oportunamente enVIarei à
Mesa.
Prevaleço-me do ensejo para retificar
outro ponto, atinente à declaração
feita. por mim, relativamente à existência, em Goiás, de dois Secretários
de Estado, não pertencentes ao Partido
Social Democrático.
Ao fazer essa declaração, longe <te
mim estava formul.ar.,qual.quer censura
ao nobre Interventor como aos seus
próprios Secretários, merecedores de
mUita consideração e que só poderão
dignificar os cargos que ocupam.
Quando afirmei que os dois ilustres
auxiliares do Govêrno do meu Estado
pertenciam à União Democrática Na·
cional,-a__fiz__ ,porque no meu Estado
apenas existiam;- eToram às urnas, nas- últimas eleiçqes de 2 de dezembro,
três Partidos politicos - o Social Democrático, a União Democrática Nacional e o Comunista Brasileiro. E todos quantos sufragaram a ·chapa organizada pela União Democrática Nacional foram eonsiderados udenistas,
embora alguns estivessem filiados à
Esquerda Democrática. Quis frizar,
· apenas, que êsses dois ilustres Secretários de Estado não pertenciam às
fileiras do Partido Social Democrático, o que, entretanto, em nada os desmerece, porquanto se trata de dois dignos filhos de Goiás, que têm prestado
ao Estado os me!hores serviços e que
como disse, só podem honrar as fun- ções- que exercem.
O caso foi trazido aqui para mos·
trar que o Partido Social Democ...-ático
está fazendo politica arejada, serena,
administrando com a máxima liberdade, enfim, praticando a liberal democracia.
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as expressões usadas pelos dois colegas
da bancada udenist:;. de Góiás Srs. Jales Machado e Domingos Velasco.
<Muito bem).
O SR. PRESIDENTE- O nobre

Representante será atendido.
Nii,o havendo mais quem peça a palavra sôbre a ata, encerro a sua discussão e a submeto a votos. (Pausa).
Está aprovada.
Pass:o>.-se à leitura do Exj)edie:nte.
(0 ·Sr. llfelo
presidência.)

Viana

assume a

O SR. PRESIDENTE- O Sr. Secretário vai proceder à leitura do expediente.
O SR. CARLOS MARIGEELA (2.•
Suplente, servindo como 1.0 Secretário) Procede à leitura do se?uinte

EXPEDIENTE

Convite:
Exmo. Sr. Senador Fernando· Melo
Viana - DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte:
Desejando dar oportunidade aos
ilustres membros dessa Casa, de conhecer o que tem sido o trabalho do
Govêrno da União nos seus Territõrios
Federais, tenho a honra de convidar
na pessoa de V. Excia., os representantes da Nação à Assembléia Ccnst1tuinte, a fim de assistir a exibiçZ.o de
alguns filmes focalizando aspectos dos
Territórios do Guaporé e do Amapá,
bem como das realizações ali levadas
a efeito nos últimos anos.
A exibição desses filmes realiza:rse-á no auditõrio do MinisMrio da
Educação, na prõxima sexta-feira, às
lO horas da mã.nhã.
·
·
Agradecendo o in~rêsse que fôr dispensado ao presente éonvite sirvo-me
do ensejo para reiterar a
Ex.a. os
meus protestos de elevada estinla. e distinta consideração.
.

V.

_Rio de Ja~eiro, 9·de abril de ::.946. .Jonas Murtm?w, Governador. - Int~rado.

Memorial:
Do Sindicato dos Médicos de São
Paulo sõbre "Assistência Médica às
popul::.ções rurais".· - A. Comissão àG
Con.Stituição.

Sugestão:
Solicitamos a V. Ex." se digne encamin..>mr, à douta Comissão de Constituição, as seguintes sugestões:
Sugerimos sejam incluídos, no Projeto Constitucional, os seguintes dispositivos:
·
Art.
A lei disporá sõbre o jõgo
em suas diferentes modalidades, visando quanto possível suprimi-lo e vedando-o, desde logo, em suas formrus
mais perniciosas.
Parágrafo único - Compete aos Estados, Distrito Federal e Territórios,
nos têrmos que a lei federal estabeleCêr, autorizar o funcionamento ae loterias, autorizaçã.o que sômente poderá
ser concedida a fundações ou associações sem finalidade lucrativa, para
aplicação dos resultados líquidos em
obras de caráter social ou beneficente,
inclusive as de cunho desportivo.
Justificação

O jôgo, como tôda atividade propiciadora de "lucros não ganhos", isto é,
de proventos não justificados pelo efetivo concurso à -produção ou por serviços prestados à coletividade, é um
mal e deve ser combatido. O ideal seria suprimi-lo inteiramente, como ideal
seria também a supressão de tôda atividade gerado:::a de proveitos· usurários.
Devemos c-..l1Siderar, entretanto, quenos encontram'Js perante uma situação de fato, em que a lei e o costume
permitem certas formas de jôgc, distinguindo formas licitas e illcitas. Tão.
enraigada está, na natureza humana.
a inclinação pelo lucro aleatório que
não se pode pensar em extirpá-lo meramente por via legislativa. Impõe-se.
para ao menos conter em limites razoáveis tão forte inclinação. um grande esfôrço educativo, com o apêlo aos.
valores morais, únicos capazes de levar o homem a sob.repõr-se ao que há.
de desordenado em sua natureza.
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A supressão legal e imediata do jõgo,
face a essa realidade, correria o risco
de causar efeitos contra-producentes,
como os da "lei sêca", nos Estados
Unidos.
Por outro lado, parece evidente que
a exploração do jõgo com intuitos mercantis concorre fortemente para i:J.centívar o vício, desde .que os interessados põem em ação todos os elementos da propaganda moderna para
alimentar ilusões e multiplicar os atrativos precisamente daquilo que se
deveria profligar. Não resta dúvida,
outrossim, em que se alguma forma de
jôgo se justüica, não será pelo jôgo
em si mesmo, mas pelas finalidades
que se pretenda dar· às qu~ntias arrecadadas. Tal é o caso das loterias de
prêmios e custo de bilhetes pequenos
com finalidade beneficente.
A nova Constituição do Brasil, feita
para a realidade, deverá conter em .seu
corpo normas ditando o combate ao
jõgo. ll:sse combate deverá ser empreendido com firmeza, ·mas .sem exageros que lhe comprometam o êxito,
enquanto a educação não tiver atingido seus objetivos.
Sugere-se, por isso, que a lei ordiná- ·
ria disponha a respeito, não oficializando o jõgo, mas contendo-o em llnutes sempre mais estreitos. E no tocante a loterias, indica-se que - nos
têrmos estabelecidos por lei federal,
têrmos que poderão ir até a supressão
em tempo oportuno - aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Territórios se
defira competência para autorizar seu
funcionamento, sempre porém a fundações ou associações sem finalidade
lucrativa, para aplicação dos resultados liquides em obras de caráter social
ou beneficente, inclusive as de cunho
desportivo.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1946.
-· Daniel Faraco. - Orlando Bras'.::..
- Arthur Fisher. - ld:ércio Teixeira.
-Manuel Duarte.- Nicolau VergueiTO. Manuel Victw.. - Teixeira ãe
Vasconcelos. Campos Vergal. Osório Tuyuty. - Thomás Fontes. Rogério Vieira. Hans Jordan. .Raul PiZZa. - Vergniaud Wanderley.

-

João Cleophtis. ·-- ElóV José da Ro-

cha.
Pedido

Do Sr. Munhoz de Melo, de lnserção
em ata de considerações sõbre o Estado Leigo. - A imprimir nos têrmos
do. artigo 48, § 2.0 , do Regimento Interno.

Voto de pesar
Senhor Presidente,
Faleceu, ante-ontem, nesta Capital,
<J Pro!. Lafayette Côrtes, fundador e
diretor do Instituto "Lafaye~.te"
e
uma de nossas mais expressivas figuras de educador.
.
Tôda a sua nobre vida, dedicou-a o
Prof. Lafayette Cõrtes à causa. da
educação. Várias gerações de jovens
patrícios passara.I!l pelo grande educandárk que fundou -e _gJr!gla. com
idealismo, haurindo ali ensinamentos
e exemplos de inestimável .valor para
a formação de seu espírito. A atuação
do Prof. Lafayette Côrtes foi sempre
animada de sinceridade e patriotismo, razão por que se tornou merecedor da estima e admiração de quantos o conheceram.
Penso -que- esta Assembléia não poderia deiXar de associar-se às ·home;;..---·- -nagens que estão sendo prestadas à.
sua memória.
·
Propondo que seja formulado um voto
de pesar pelo desaparecimento rio Professor Lafayette Cõrtes, sollclto a.
V. Ex.a faça a necessária consulta à.
Casa.
Sala da:; Sessões, 11 de abril de 1946.
Benedito Valadares. Gustavo
Capanema. A impri.núr.
REQUERIMENTO N.0
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.Requer se;a informado pelo Poder Ezecutivo .~e o delegado brasileiro ;unto ao Conselho de Segurai!ça da ONU iá recebeu instruções para apoiar a proposta de
rompirnento de relaç6es diplomáticas e comerciais com o govérno
de Franco.

Considerando que o govérno de
Franco, ccnstituido em perigoso foco

..:.... 343fascista, permanece como uma ameaça à paz e à democracia no mundo,
depois da derrota militar do nazi-fascismo. para a qual contribuimos como
uma das Nações Unidas, enviando à
Europa- a nossa gloriosa FEB;
Considerando aue o govêrno de
Franco continua a perpetrar crimes
que são um insulto à civilização e um
atentado aos mais elementares direitos do povo espanhol, principalmente
o direito de viver;
Considerando que as naçoes e os
. povos democráticos vêm manifestando
seu repudio à tirania franquista imposta à ~panha e ao seu grande po-

vo;
Considerando que o caso espanhol já
começa a preocupar o próprio Conselho de Segurança da ONU, que deverá dentro de breves dias, por proposta de um dos delegados a essa organização, cogitar do assunto:
Considerando que esta Assembléia
Nacional Constituinte, em data de 13
de março de 1946, traduzindo a indignação E' a dôr do povo brasileiro,
manifestou por unânimidade seu veemente protesto contra o fuzilamento de republicanos espanhois e sua
firxne repttlsa a todos os atentados e
perseguições do govêrno franquista;
Requeremos que, ouvida a Casa, o
Poder Executivo informe, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, o seguinte:
Se o delegado brasileiro junto ao
ConSelho de Segurança da ONU já recebeu as devidas instruções do govêrno brasileiro no sentido de, atendentl.o aos reclamos de todo o nosso povo
e da consciência nacional, apoiar a
proposta de rompimento das relações
diplomáticas e comerciais com o govêrno de Franco.
Sala das Sessões, 10 ce abril de
1946. -

Luiz Carlos Prestes- - Campos Vergal. - Euclides Figueiredo. Agrícola Pais de .Barros. Jorge
Amado. Hermes Lima. Osmar
de Aquino. - Plinio Lemos. - Gilõerto Freire. - Rui Palmeira. - Freitas
Cavalcanti. Mauricio Grabois. FllJres ela Cu111UL. - José Leomil. João A'IT'.azonas. - Café Filh.c. - Hu-

go Carneiro.
Verginaud. WanderZ·~. Aureliano Leite. - José Mizria Crispim. - Mathias Olympio. - ·
Carlos MarigheZZa. - ·Coelho Rodrigues. Osvaldo Pacheco. - Trijino
Corrêa. Gregorio Bezerra. Alcedo Coutinho. - Claudino José da
Silva. Joaquim Baptista Neto. Agostinho Oliveira. - Asd.-ubal Soares. - Antenor Bogéa. - Lima Machado. - Epilogo de Campos . ..,.... Milion Cayres de Brito. Alcides Sabença .

A

imp~..mir.
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Requer seja informado pelo Poder Executivo o andamento da
construção da Estrada de Ferro
de Mossoró; o. material de que
esta dispõe; despesas com seus
funcionários e operários; se o Govêrno tem recebido reclamações
contra a sua administraçã.o.

A E.:,-trada de Ferro de Mossoró,
partindo do põrto de Areia Branca.
em direção ao São Francisco, é por
assim diZer a obra de maior importância do Nordeste brasilmo.
Durante mUitos a'llos, politi005 e
economistas, interessados no progresso dessa região, se batem no Parlamento e na imprensa para que a
referida estrada 'tenha seus serviços
de prolongamento em execução e seja.
ela devidamente eqUipada.
Entretanto, não obstante as in'Cliscutíveis vantagens de ordem econômica, social e ..:estratégica, que a. Estrada
de Ferro de Mossoró apresenta, numerosos têm sido os obstáJculos e dífi.culdades que surgem, impedindo o
seu prolongamento e, cor.seqüentemente. prejuízos econômicos à. população sertaneja )Ob sua dependênciá..
Apenas com as suas insignific::..ntes
obras e volumoso transporte de me.rca.doria auferem. benefícios os empreiteiros e concessionários, enquanto os funcionários e tra.balhs.dores têm salários
de fome e incompatíveis com a realidade ·brasileira atual . de . elevado
custo de vida e os inúmeros produtos
da. região lutam com a falta de trans-

-344:porte para seus d-eslocamentos aos

centros consumidores, em parte também d-;viõ.o à incompreensão dos administradores da referida estrada.
Assim, requeremos, por intermédio
da Mesa da Assembléia Constituinte,
que se solicitem ao Sr. Ministro da
Viação as seguintes informações:
a) Quantos quilômetros já foram
construídos e qual o material
de que :lispõe a. Estrad~ de Ferrei de Mossoró;
b) Qua.ntos operários são empregados nos seus serviços, prolongamento e respectivos l;a.lã.rios;
c) -Se os ordenaõ.os e salários dos
funcionários e operários da Estrada de Ferro de Mossoró sã.o
iguais aos das Estradas de Ferro de propriedad-e do Govêrno e
por êle admb.istradas na mesma região;
d) -Se o Govêrno Federal tem recebido dos operários, funcioné.rioo, comerciantes· e 'agricultores da zona Oeste· do Rio Grande do Norte reclamações contra. os administradores da citada estrada.

procurar resolver o angustiante probl.ems. da habitação.
Sala das Sessões, 10 de abril deo
1946. - José Emilio Botelho. - Magalhães Barata, P. S. D- Apoiamcs:
Nelson Parijós. - Hugo Carneiro- Alvaro Adolpho. - Francisco Gurgel"
do Amaral Valente, P. T. B. - <A.s;
sinctura ilegível,) P. S. D. - .Raur
PilkL. Vergínaud Warz.derley. _·Alvaro Maia, P. S. D. - Leopoldo
Peres. -Pereira da Silva. - An1tibal:Duarte de Oliveira. - Gabriel Martinia1tO Araujo. Crepory Fran.co.
(Assinatura ilegível) . - Carlos Pinto
Filho. - Heitor Collet. - Esma.ra!Jdo
de Freitas. Luciano Nunes. -.
(Assinatura ilegível) . Lino Machado. (Assinctu.ra ilegível) • l<foura Carvalho. - José Neiva. · - Odilon Soares. - <Assinct.ur_a ilegível).
A imprimir
a
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Sugere ao Poder Executivo o
re~tabelecimento, em tôdos

os mu-

nicípios da Nação, dos Tí~os. àe
Gu.erra.

Ex!no. Sr.-Presidente.
considerando;--- a) - que durante o período de guerSala. das Sessões, lO de &btil de
1946. · - Georgino Avelino. - Mota · ra foi suprimido nos municípios o
sistema de preparação militar sob a
Neto. Dioclécio Duarte. José
Va.rela. - WaZJredc GurgeZ.
rubrica de Tiros de Guera. ou, como
comumente conhecidos Linhas de TiREQUE!tlMEl-o"TO N.0 92, DE 1946
ro;
b) que essa supressão determina.
Requer a nomeação, pela Mesa
ou determinou o sistema de convoàa Assembléia, de uma comissão
cação de classes, embora já. estejaàe cinco membros, ir..cumbida de
mos num período de paz internaciooferecer sugestões ao Poder Exenal;
cutivo sõbre o decreto-lei que cogita da "Fundacão da Casa Poc) - que a existência ou a. pràt!pular".
ca dos Tiros de Guera oferece apreciáveis vantagens à coletividade, ta1.s
Requeiro, dada a. urgência da macomo: 1) são centros vivos de civistéria., que ouvida. a. Egrégia Assembléia
mo
disSeminados por tõdos os muniNacional COnstitu:nte, se digne a Mesa
cípios
do pais; 2) participam os rede nomear uma. Comissão de cmcc
membros para, no prazo de dez di.as, feridos Tiros àe tôda:; as festas municipais e estadutis, entusiasmando as
oferecer e encaminhar ao Exmo. Senhor Ministro do Tra.ba1ho, Indústria populações e despertando~lhes os are COmércio, as sugestões que acho dores patrióticos. marcadamente nas
acerta.das e cabíveis, a respeito do recomemorações das datas nacionais;
cente Decreto-lei que cogita da "Fun- 3) são centros de !acilimo acesso para.
dação da. casa Popular", cujo diploma
tõdos os jovens em idade de preparalegal tem a !in2J.ldade patriótica de
ção militar; 4) permitem o não a.tas-
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:tamento dos moços de seus trabalhos,
-ofícios ou estudos ;
· d) que a convocação de classes
:retira da lavoura ou das zonas rurais
inúmeros jovens, que para ela não
mais voltam, quando continua havendo falta de braços para a mesma;
e> - que são volumosas as despe~
.sas para a manutenção de centenas
de milhares de rapazes nas casernas
ou nos corpos de tropa, gravando se:I'iamente a Fazenda Nacional, quando
as Linhas de Tiro, nos moldes em que
.as conhecíamos, representam uma salutar e respeitável economia para ·o
·Tesouro;
/) - que as prefeituras e os mu'Ili.cípios sempre aUXiliaram os Tiros de
Guerra. para aquisição de sede, far-damentos, bandeira nacional, instrumentos musicais, constituindo tudo isso motivo de grande regosijo das po-pulações.
·
Requeiro, por intermédio da dignis·Sima
Mesa, consultada a Casa, se
apresente ao Exmo. Sr. Ministro da
Guerra a seguinte sugestão:
Restabelecimento dos Tiros de Guerra em tô_dos os municipios da nação,
como . malS bem convier aos interêsses
·das populações a juízo· daquele Minis-tério.
Sala das Sessões, 10 de_março de 1946.
- Campos Vergal.
·
-

A. imprimir.
INDICAÇÃO N.0

42

DE

1946

Propõe que o Poder Executivo
taça res_tabelecer, quanto antes, a
concessao de transporte, com o
aõa.ttmento de 75%, aos serventuários da.s Estradas de Ferra da
União, estendendo-se tal medida
ds suas respectivas tamilias e con-cedendo ..a redução de 50% sôbre
passagens ferroviárias aos servidores públicos, em geraL
Justificação
o Govêrno Federal sempre concedeu
aos servidores das ferrovias de ~ua·
propriedade a redução de 75% sôbre
>Os preços das passagens dos seus serventuários, quando em viagem po't'
motivo de saúde ou de ferias regula-

mentares. E, por Decreto n.0 3.590, de
l1 de janeiro de 1939, regulamentara o
assunto, estendendo dito favor a vál'ias
entidades e classes, inclusive e muito
razoàvelment<: aos jornalistas.
Acontece, porém que, aprovando o
;;arecer do DASP, n.0 667, de 26 de fevereiro de 1945, resolvera, abruptan'lente. suspend~r êsse benefício aos
serventuários públicos das ferrov1as
brasileiras, alegando, sumàriamente,
que:
"dentre as vantage:1s pecuniárias,
·previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União
não figura a concessão de transportês com 75% de abatimento a
funcionários e membros de SUll.S
famílias',!

"que aos servidores públicos <ferroviirios ou extranumerárl.os da
União) em exercício r.os Estados
compreendidos pelo Decreto nú.rnero 3.590, de 11 de janeiro de 1939,
não se aplic:o.m, pois, cs beneficios
de que trata o mesmo decreto".
Essa decisão draconiana da. DASP
não
som~nte se. torna
antipática ' com~
~ . .
.
e IDJUSt::l e ate 1legal.
Antipática porc;,ue. restringira um
benefício tradicionalmente concedido
em tôdas as ferrovias nacionais, àqueles pobres servidores que, quando por
ocasião de licenciados por moléstia ou
por motivo de férias, usu!ruiam êsse
grande auxílio para si e para sua família, legalmente reconhecida nos Boletins de Pessoal.
Injusta porque, ao passo que os ferroviários de emprêsas particulares e
mesmo da União quando a::.-rendadas,
continuam a beneficiar-se de tais favores, mantendo ainda a re.::iprocidade convencionada entre as estradas de
ferro, - os ferroviários da União, que,
nos escritórios, oficinas.- ou ao longo
das linhas. ao sol e à chuva, trabaL!Jando anônimamente, mas com acentuado ardor patriótico, - são obrigados a retirar dos seus parcos recursos,
importâncias onerosas aos seus transportes e de suas familias quando, doentes ou de férias, são forçados a locomover-se pe1ra. zonas de climas aconselháveis.
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negal, finalmente, porque D.ãc nos
parece que um simples despacho do - Lauro de Freitas. - T. Vieira ãe
DASP, ainda que aprovado pelo Exce- Melo.- Aloysio de Castro.- Eunápio
Eduardo Frões da
lentissimo Sr. P::-esidente da Repúbli- de . Queiroz. ca, t~nha fôrça de revogar um Decre- Matta. - Manuel Novais. - Raphael.
to que regulamentara a matéria ae Cincurá.. - Dantas Júnior. - Heribaldo Vieira.
transportes ferroviários.
Em tais circunstâncias, vimos su- A imprimir.
gerir ao Poder Executivo que se clignc
de. reexaminando o assunto, fazer
INDICAÇÃO N. 0 43, DE 1946
restabel~cer o benefício suspenso, com
Propõe ao Poder Executioo a.
a seguinte redação:
conclusão
da construção de tre"Art. 5. o Têm clireito a transporte
chos
de
Estradas
de ferro no Escom 75% de redução:
tado
da
Bahia.
a) os empregados da Estrada e os
Requeiro, por intermédio da Assemmembros de suas famílias, quando
bleia,
seja sugerido ao Poder E:'teviajarem, por motivo de saúde . ou de
cutivo
através
do Ministério da Viação
férias, ou quando, residindo em zona
o
seguinte:
suburbana, tenham de viajar em trens
!)
Conclusão
do
trecho
ferroviári!>
da estrada para o desempenho de
de
Itaiba
a
Mundo
Novo,
na.
Estrada
suas funções nas sedes dos escritórios
ou oficinas;
de Ferro· Leste Bràsileira! _· ___ ..
b) os empregados
aposentados da.
II> Conclusão do trecho ferroviário
própria estrada, nas condições acima.
entre Cruz das Almas, na Estrada de
E que, igualmente; os beneficios conFerro Leste Brasileiro, e Santo AntOnio de Jesus, na Estrada de Ferro sucedidos pelo artigo 7. 0 do Decreto número 3.590, referido, sejam extensivos doeste da Bahia.
aos servidores públicos civis de um
Justificação
modo geral, quando viajarem por motivo de saúde ou de férias, devidamenfufo!l;!l,ado de que a construção deste comprovadas.
tas obras está,:- ameaçada de- paralisação
Tais providências constituem bene- por falta de dotação no orçamento
ficios de caráter social apreciáveis, favigente, não posso silenciar ante o
cilitando aos serventuários públicos interêsse que elas t·epresentam p_ara
civis, de vida. tão parca e modesta, pos- a Bahia e o Pais. Durante a confesibilidades de tratamento adequado, rência que o Exmo. Ministro tia Viapara si e para os seus, em lugares de ção pronunciou, para a Comissão Parpraia ou de campo, benefícios que se lamentar de Inquérito sôbre o estacreditariam ao pais, por concorrerem do atual das comunicações brasileipara e. higidez física e mental de uma ras e as providências a adotar para
sua normalização, tive oportunidade.
grande e nobre classe.
E .nem se pretenda que tal concessão por gentileza de S. Exa. aos Depuconcorre!ia para a redução das recei- tados presentes. de interpelá-lo sôêstes assuntos. Acentuei o êrro
tas ferroviárias - o que seria, de cer- bre
que o govêrno cometeria, caso permito, prejudicial nesta hora de restrições, tisse a interrupç-ão do trecho Itaiba
por isso que, pela estreiteza de recur- Mundo Novo, orçado em 30 milhões
sos de que dispõem., os beneficiados só de cruzeiros. com 90 quilômetros, dos
viajariam, se tais favores fôssem conquais 55 já. se a.~ham com
o le1tCJo
cedidos, em trens que circulam nor- pronto para assentamento de trilhos.
malmente, sem qualquer aumento de Frisei ser êste trecho o que maiores
despesas.
possibilidades econômicas oferece a
Tal providência, eminentemente so- Leste Brasileira em tõda sua rêde,
cial. traria por certo, aumento da re- pois corta as famosas matas de Orobó
ceita, ac invés de prejuízos para os além de representar para a ligação
.;:ofres públicos.
· ferroviária · prevista do Rio a Sãa
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Luis do Maranhão, uma redução de
percurso de uns 600 quilômetros. Sem
esta ligação os trens do sul teriam de
ir a. Salvador e depois a Joazeiro, ao
invés de transitarem diretamente de
Paraguaçu a Bonfim e Joazeiro. Recordei a S. Ex"'. o que aconteceu com
o trecho Contendas Brumado (114
quilômetros) cujo leito ficara pronto
em 1928, com exceção das obras darte,
e onde o govêrno federal perdeu quase todo . o capital empregado, vi.sto
tê-lo abandonado por mais de um
decênio e só aberto ao tráfego em fins
de 1945. Assim como êste, o trecho
Cruz &:s Almas a santo Antônio de
Jesus que articula a Leste Brasileira
à Estrada de Ferro Sudoeste, com a
extensão de 60 quilômetros, quase
todo êle atacado e orçado em Cr$ ..
26.000.000,00 incluindo infra-estrutura. edifícios e via. pe=anente. Atravessa uma zona produtora de cereais
e fumo. o que quer dizer uma estrada econOmicamente justificada. além
da vantagem técnica que oferece. da
unificação de tôda rêde baiana, num
único sistema e com a mesma bitola.
Renovo. pois, através da Assembléia
as sugestões que apresentei pessoaim~mte ao ilustre Ministro da Viação,
confiado no patriotismo de S. Ex... no
sentido de concluir estas estradas já
começadas e cuja paralisação constitui o sacrifício de dezenas de milhões
de cruzeiros, já gastos pela Nação.
Temos um D.N.E.F. com um quadro
de competentes Engenheiros e desde
que não lhe falte dinheiro, dentro de
2 anos, ambas as ligações estarão ultimadas para ~onra do Govêrno Dutra.
sala das Sessões da Assembléia
Constituinte, em 11 de abril tie 1946.
Manoel Novaes. - Juracy Magalhães.
Octavio Mangabeira. RaphaeZ

Cincurá. -

Nestor Duarte. -

Teo-

dulo Albuquerque. - Luiz Viana. Joéfu Mendes. - Lauro de Freitas.

A imprimir.
O SR. PRESIDENTE: - Está finda
a leitura do exPediente.
Srs. Representantes: tenho sõbre a
mesa requerimento assinado pelos Senhores Senador Nereu Ramos e Deputado Prado Kelly, respectivamente

líder da maioria e su!>-lider da. Un1ão
Democrática Nacional, solicitando que
a sessão de sexta-feira, 12 de abril,
seja dedicada à memória. do grande
Presidente norte-americano, Sr. Franklin Roosevelt. Submeto à apreciação
da Casa êsse requerimento:
Requeremos que a sessão de amanhã,
sexta-feira 12, seja dedlcada à memória do grande Presidente norteamericano Franklin Roosevelt.
Enl, n de abril de 1946. - Nereu
Ramos. - Praào Kelly.
C SR. BARRETO PINTO: -

Senhor Presidente, peço a palavra pela.
ordem:·

O SR. PRESIDENTE: - Tem a.
·palavra o nobre Representante.
O SR. BARRETO PIN.TO (Pela
ordem> -Sr. Presidente, V. Ex.a acaba de anunciar ao plenário a votação
de requerimento no sentido de que
a sessão do clia 12, ou seja, de amanhã, se consagre à memória do mator
democrata do mundo, o saudoso Presidente Franklin Roosevelt.
Não tenho dúvida em dar meu voto
a êsse requerimento, porque foi minha
a primeira voz que aqui se levantou
para qüe a Assembléia, de pé, por um
minuto, homenageasse aquele eminente estadista.
Aproximam-se, entretanto, a Semana.
Santa e, como é voz corrente, a Assembléia Constituinte não se reunirá
durante êsse periodo, o que equivale
diZer: não baverâ sessão a partlr do
dia 15. Sábado, também não a teremos.
Nestas conclições, apresento emenda ao
requerimento, a fim de que, amanhã,
realizemos duas sessões:
a comum e crutr!' de preito à memória do
1uclito Presidente Rooselvet, que tra- ·
balliou até a véspera da morte, e, se
esttvesse, aqui, no Parlamento - como
jà estêve de visita, sentando-se a direita do inesquecível Antônio Ca:;:-los dirta agora: obrigado pelas homenagens, mas a Assembléia Constituinte
não pode deixar de realizar seus trabalhos, desde que vai ficar uma sem~a de portas fechadas.
O meu voto, Sr. Presidente, é, pois
!avorável, ao requerimento, mas com
emenda. no :~entido de que, amanhã. se
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:::ealize uma sessão especial, sem prejufzo da ordinária. E para satisfazer
ao Regimento, envio a V. Ex." o meu
requerimento por escrito, sugerindo
-que a sessão especial comece às 13,30
horas.
·Era o que tinha a dizer (Muito bem) •
Vem à Mesa o seguinte:
EMENDA

"Uma sessão especial, às 13 horas
~

30 minutos, sem prejuízo da sessão

.ordiná...'ia"
Sala da Sessão, ll-4-4õ. -

Barreto

Pinto.
O SR. FLORES DA CUNHA- Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre representante.
O SR. FLORES DA C'UNHA (Pela
.ordem.) - Sr. Presidente, desde logo,
antes de V. Ex." sujeitar à apreciação
da Assembléia o requerimento-emenda
do nobre Deputado Sr. Barreto Pinto, declaro votar contra êle, porque
homenagem a vulto da estatura de
Fra.nklin Roosevelt não se presta pela
metade. (Muito bem.)
O SR. BARRETO PINTO a palavra, pela ordem.

Peço

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a já
.falou uma vez pela ordem.
·
O SR. BARRETO PINTO -

Peço

a palayra, então, Sr:. Presidente, para
encammhar a votaçao.

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

O SR. B~..RRETO PINTO (Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, enviarei à Mesa o meu requerimento-emenda cem uma retificação,
em face da declaração de voto antecipadamente feita, pelo meu 'eminente amigo, o ilustre General Flores
-da Cunha. Não quero prestar homenagem pela metade, mas por inteiro,
de forma que se realiZe uma sessão
.especial, e, terminada esta, outra or-dinária, seguindo a norma comum dos
.nossos trabalhos. <Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Tenho sõbre a mesa dois requerimentos: um de
autorJa dos Srs. Nereu Ramos e Prado
Kelly, já lido, e outro, de que os Srs.
Representantes acabam de tomar conhecimento, de autoria do Sr. Barreto Pinto.
Respeitando a ordem cronológica,
vou submeter à votação o primeiro,
ajuntando, ao mesmo tempo, que vai
de encontro a preceito regimental a
realização de sessões às 13,30.
O SR. JURANDIR PIRES - Sr.
Presidente, peço a palavra; pela o:t. dem.
·
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra. pela ordem, o nobre Representante. ·
O SR. JURANDIR PIRES (Pela
ordem.) ~ ~r. Presidente, requeiro
preferência pai-a o--r-equerimento do
Sr. Barreto Pinto.
O SR. PRESIDENTE - Trata-se
de requerimento substitutivo, que tem
preferência. Os Srs. que aprovam o
requerimento do Sr. Barreto Pinto,
isto é, a realização de duas sessões,
amanhã, queiram levantar-se. <Paus-4-) .

F;;'f rejeitado.
O

. .. ____ _

SR. BARRETO PINTO

ordem.)

-

(Pela
- Sr. Presidente, requeiro

verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a.
será atendido .
Os senhores que aprovam
o requerimento do Sr.
Barreto Pinto,
queiram levantar-se e conservar-se de
pé, a fim de serem contados. (Pausa.)
Foi visivelmente rejeitado.
Os senhores que aprovam o requerimento dos ilustres Representantes
Srs. Nereu Ramos e Prado Keliy,
queiram levantar-se. (Pausa·.)
Foi apr.ovado.
O SR. CARLOS MARIGRELA - .
Sr. Presidente, peço a palavra, pela.
ordem..
O SR. PRESIDENTE - Tem a.
palavra o nobre Representante.
O SR.

CARLOS MARIGHELA.
* Sr. Presidente, srs.

(Pela. ordem) (*)

Não foi revisto pelo orador.
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lectuais em tudo quanto diz respeito
Representantes: Não· tenho sido nesàs ciências sociais · e · s.c que realta cá.sa mais do que um escravo do
mente ocorre n9 palco internaclo~ ·
· nosso Regimento Interno. Naturalnal. ·
mente, é esta. boa praxe parlamenatr. Se, pois, venho ocupar a tribuna
Antes de entrar· no mérito do aspaia falar pela ordem é porque em
sunto em aprêço, quero deixar perverdade, existe assunto de relevânfeitamente caracter'..zado gue V. Ex.a,
cia para o qual desejo chamar a atendurante a discussão na Assembléia.
ção da nobre Assembléia, porque aqui
Constituinte e a contr?.-ofen.siva osimesmo, em sessão anterior," constou. . coiógÍca através da Tribuna Popuem ata .entrev:ista de. notável figura
la.r, usou algmas proposições que, a meu.
parecer, pecam em os respectivos fundo nosso Exército, evidentemente, mas
que continha insulto~ à Bancada Codamentos. Mas isso, quase. sempre,
_munista e à pessoa do nobre Senador
não foi aproveitado por seus contraSr. Luis. Carlos Prestes.
ditares que preferiram fincar pé em
Meu fito,- Sr. Presidente, ao fazer
duas falsas conclusões (falsas, por·agora uso da palavra é demonstrar
que as afirmativas de V. Ex."" não
que. não devemos. deixar passar desnas permitiam) . - a de ser V. Ex."'
percebidos assuntos desta natureza
um "traidor do Brasil", e a de !he ·
aqui ventilados. Pedi a palavra paapresentar qual "bagageiro de Stalin,.
.
ra, em contraposição a tais insultos,
da
. aprese!l-tar· à Casa documento
Esqueceram-se os inimigos de . V.
maior relevância e importância, ·que . Ex." que· na sabatina realizada na.
deve ser objeto .da atenção dos nobres
Associação dos Escreventes da Juscolegas, no sentido de que a verdade
tiça, ·ao tratar das Guerras imperiaseja reposta em seu legitimo lugar.
listas, V. Ex."' não fêz. uma declara. Vou ler, assim, d~ maneira mais
ção insulada, em que estivesse conrápida possível para não cansar o
tido todo um pens;unento.
Nessa.
p1ená"rlo o documento aludido · · de . ocasião, V. Ex." deu resposta a 1.liru:l
um Coronel de Engenharia,· reformapergunta, e essa resposta e essa pertio, Professor da Escola Técnica do
"gunta é que formam o pensamento
Exército, escritor de várias obras iintotal.·
. portantes, inclusive uma sôbre EcoIndagaram de V, Ex." que rumo
nomia Politica. Homem católico, edllseria o seu, se o Brasil se· aven~as
cado no Colégio de São Bento, porse numa guerra predatória. V. Ex.a,
tanto filho espiritual dêsse . Colégio,
que sabe muito bem que o Brasil está.
reconhecidamente católico.
mal preparado até para se defender
· de· uma agressão l~vada a cabo por
(Lendo):
"Distrito Federal, 9 : de abril de · um pais de segunda classe; afirmou
então que se rebelaria contra o go1946.
vêmo que, à revelia do povo, decidis- .
.Exmo~ Sr. Senador Luis
Carlcs
atirar~se numa Guerra injusta,
e ·
se
Prestes: Venho acompanhando, mui
na
qual
<V.
Ex."'
não
diss~.
mas
está
atentamente, tõda a celeuma que se
subentendido) o Brasil só poderia relevant9u em v:irtude da dec~aração
presentar o papel de satélite muito
feita :90r V. EY."' acêrca da sua posecundário.
' siç:l.o e da posição do Partido ComuEm sendo a guerra impérialista,
nista Brasileiro em face de uma evenou
predatória, · ou injusta, nenhum
tual Guerra imperialista, em qUe o
patriota.
deve subordinar-se às deterBrasil por fôrça dos maus fados tominaÇões
dos gover!lantes. Porque
masse parte como à!iado da facção
nessa eventualida-d~ compete ao povo
:rapinante. Até :I.gorn. permaneci em
retomar a autoridade que êle consersilêncio, para observar bem os aconva sempre in radice, e co11cedê-la a
tEcimentos, e· dessarte avaliar, pela
outrem. Esta, allãs, é a doutrina de .
. altura da onda de insultos lançados
Santo Tom:"o; de Aquino, ao assevecont.-a V. EJt.8 , não só a importânrar que "a ;, .erra, para receber o quacia das nossas pseudo camadas inte-

a
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llficativo de justa, deve não só ser
declar-Mia pela autoridade competente dentro em a comunidade mas ainda

e V. Ex."' ali. já deve ter lido as explanações ··correspondentes, mas . é preciso que V. Ex.a fique sabendo que
ter uma causa. razoável, e ~;er condu- possuo documentos oficiais estadu.nl2ida. com reta intenção" .. São ainda· denses em que tudo isso . está reg'..3trado.
·
do Doutor Angélico as seguintes pala· Ainda falta um pormenor: o Esvras: "0 fim da sociedade, para· o
qual o homem· é de sua natureza· desta<ies.Unidos da América são uma Ietinado, é a ·felicidade geral, obtida giti.nla democracia. Co.nseqüentemenpor meio da paz e da prosperidade.
te. respeitam, ainda que nas mais duAutoridade que para êsse fim não conras emergências, as opiniões de cada
correr é antisocial, injusta e ti+ânica
cidadão. De fato, vale à decisão da
e pode ser deposta: ou pela Igreja,
maioria. Mas a minoria não é· esmadesligando · os súditos da obediência. ga-da. Assim qÚe houve muito m~os.
~ prúicipe, ou por uma, autoridade·
que não concordaram com á guerra
constituída pelo povo aà ·tempus, dencontra a Alemanha e o Japão, não
tre o dos limites da leL A bondade
por serein fascistas, não por motivas
de um govêrno não depende da sua
religiosos, e sim, pura e simplesmente
forma, mas da fidelidade com que êle
por serem idealistas, contrários à fôrse consagra ao bem comum".
ça. Pois bem: Tio Sam-nl% <:Js fusilou
por traição, apenas os deteve em casa~
Convém ressaltar que não estou rede campo, e lhes forneceu um:~ bibliobuscando assertos para servir ã Vossa
teca para que e'studa.ssem nos livrosa
Ex.a. O que acabo de escrever, e o que
miserável realidade dêste mundo~
vou escrever em seqüência, tudo não
passa de coisas que fazem de :-meu
V. Ex..: tem sido atacado, e de maT1'atad.o De Economia Política Rea- .neira . violenta, por alguns .. o!ici3.i.lf.
lista e de Et01Wmica.
Discord!l dessa atitude, que só revela
Continuando:
falta:-'de -disciplina. V. Ex.", como senador da R.epúbÜca: e Ifdimo represen-:-.. Sabe v.. Ex.a por que .o Plano de
tante de parte do povo, deve ser ouvi'Mobilização Industrial dos Estados
do
com acatamento.
Unidos da América, desde a sua pri- ·
meira edição em 1931; abre com estaleNeste ensejo, lembro-me daquelas.
genda, de Woodrow Wilson: "Nada há
palavras de Alexandre Herculano em
mais eficiente que a espontânea cola;.
"'A Emigração": "Onde e quando o socialismo; com a taboleta de comunisboração. de um povo·livre"?
mo, de iÍ:I.ternacionallsmo, ·OU outro
Talvez que não, saiba. Mas.·eu exqualquer letreiro, recorrer à violência,
plico. · :t: porque as altas autoridades
responda-lhe a .violência. São negócios
militares norte-ame!icanas· estão conque
têm de resolver entre si o . petróvencidas de que sem o aplauso do povo
lec
e
a metralha, Os incêndios não
não há f fuças arm:Wn.s que .possam
se
discutem:
apagam-se. Mas onde
levar uma guerra à vitória. Não basta
e
quando
o
socialismo
nos agredir com
a mão férrea do govêrno. Não bastam
as
armas
da
razão,
ouçamo-lo.
Se a.
· as leis de emergência. É de mistér
razão
estiver
da
sua
parte,
demos-Um.
que o povo se convença da justiÇa
da causa abraÇada. A mim os peritos ·porém, não com uma confissão estéril,
mas com atos eficazes".
do War Department me ensinaram
que os EStados Unidos jamais toma- · Os oficiais têm muito com que lidar
nas corporaçfus. AcabOu-se a 2."' Guerriam armas por vo:1tade do Presidente
ra Mun&a,l, e êles ain<la estão a tra.za-.
e do Con.,<>'l'esso; o pais só iria à luta
doE de perto de trlilta anos. prepapor decisão direta da. mataria dos 'cirando-se apenas para a guerra dos tidadãos americanos. E a ·prova é que
antes de Pea:r-1 Harbor, Tio sam aperos, e cuidando só e só da mobilização
nas arregaçou as . .ma..ngas, mas não do pesscal, e assim mesmo cuidando
mal. :.;: bom que o povo saiba - e sejamovimentou os braços hercúleos.
me permitido usar uma expressão poO. que estou a afl.i;mar-lhe, ilustre
pular - que o Brasil pulou. uma foS.enador, consta daquela minha obra,
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guetra, tendo ·sido a mobilização econômica uma farsa monstru<1sa.
Passo a fazer rápidas considerações
em" tôrno.dos 'pontos em que V: Ex.a
ora' não foi bein preciso, ora demonstrou não estar bem infçrmsdo:
1.0 Fique V. Ex.a convencido de
que os Estados Unklos jamais pensaram em guerrear a Argentina, ou em
atirar o Brasil
contra essa naçw
irmã. Refiro-me aos Estados Unidos
das_ gloriosas fôrças armadas de Marshall, dos generosos políticos da coi"rente R<losevelt e do bom povo que
construiu tão- formidável potência.
Não c;i.ti.do dos Estados Uriidos dos
infames monopólios que se endentaram, através da I. G. Farben, a Hitler.
Posso afirmar a V. Ex." que as altas autoridades norte-americanas nem
deram a menor importância aos pruridos bélicos de aiguns brasileiros que
se lembraram de realizar· tal guerra,
mostrando-se. indignados com ci fato
de a Argentiria haver tido a pouca ele. gâneia· de distribuir a alguns nossos
jamais matéria paga, inclusive quan.do
das cerimônias de posse do Presidente
Dutra. Aquelas .autoridades acharam
graça em tais arreganhes, e Iimitaràm-se a registrar quem distribuiu e
quem recebeu as p:r:opinas.
2.0 V. Ex." acusou· os Estados
umc(os de estarem reteiÍ.do as bases
brasileiras. De fato, há U.'"ls poucos
norte-americanos malucos· que diante
do enorme poderio atual· de Tio sam,
desejam conqUistar êste mundo e o
· outro, e mUitos capitalistas mesqUinhos convencidos de que os seus in. terêsses exigem o esmagamento da
U.R.S.S. I..ras. essa gente toda não
é
em relação· ao corpo de· no.bres ckla,dãos que·· prezam a palavra
empenhada. Depois, o nosso Presidente
é homem a quem se·pocte combarerpor
!números motivos, menos· pelo de não
amar verd3ideiramente o Brasil.
Não esqueça v. Ex.a que, no mundo de· hoje, o direito das grandes· potências ainda está baseado na fôrça,
e elas nada admitem que lhes prejudique ·a segurança. De modo que aos

·nada

povos fracos o que. lhes reita é navetormenta,
sempre levantando a bandei:ra da. paz
e opondo-se. à guerra; porque, em sobrevindo a guerra, só terão tempo de
acertar o passo cem o dos povos sob
cuja esfera de influência estejam colocados.
3. 0 ) Tõdas ··as culpas da ::.1tua.çáo
calamitosa do Brasil estão sendo jogadas contra Getúlio _Vargas? Éntão
~cha V. Ex.n. que um homem só· possa
ter sido a causa de tant:os descal.a.bros? Não, o q":J.e aconteceu de ruim
foi a resultâ.ncia da falta de organização do povo, e da péssima constituição da chamada elite brasil~íra, em
que há mUitos doutores de poucas letras e desmedida ambição, procuran.·do cada qual roubar mais depres:;a.
com receio de que o Brasil endiret~e
de um momento para outro.
R"epare V. Ex." que talvez; não naja.
no Brasil quem se atire contra os
moleques e os desonestos, desde que os
mesmos estejam a serviço dos próprio2
intErêsses. .
4~ 0 ) v. Ex." tem apontado
como
fascistas todos os seus iriimigos. Muitos
ãêles o são realmente. Porém muitos outros - não. Trata-se ou de J.migos
de Getúlio Vargas, ou de -:atólicos
fervorosos, ou de cidadãos antl-comunistas por convicção filosófica. ou de
pessoas ignorantes. Apelidand?--os injustamente de fascistas, V. Ex." faz
que êles ainda menos acreditem nas
suas mais ve:ridicas afirmações
V. Ex.8 tem sido tão insultado que
não é fácil refrear a lingua · ·Mas
convém que o faça, para evitar certas campanhas insidiosas. Confesso
a V. Ex.n. que lhe estou dando um
conselho que para mim ni:.o serviria,
pois costumo responder às grosserias
com outras grosserias maiores, partam lá. de onde partam. O que vale
é que não sou chefe de nenhum par;
tido, muito menos de um Partiác com
a importância e as resp~nsabrlidades
do de V. Ex.a.
Creia V. Ex.a. Sou daquelE:s que
pensam que· as idéias hão de ser contestadas com outras idéias. As questões sociais merecem discutidas no tel'reno cientifico. Não serão os bele~ com_ ·cuidado, na

o
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guins policiais, os soldados d~. tira~a.
os escribas vendidos, os politlcos m-.

decentes, enfim os sacripantas do
reacionarismo que nesse assunto, dirão
· a última palavra.
·

.

.

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa-·
lavr~. o Sr. Luís Viana. ·
O Sr. LUíS. VIANA (*)
Sr.
Presidente, Srs·•.Representantes: Por
certo será uma das matérias tratadas
n·a futura constituição o amparo ao
trabalhador e
à sua famma, en- ·
fim, o desenvolvim~to de'·amplo programa social. ·E, sob êsse aspecto,
poucas se m.e afiguram tão interessantes,. tão importantes mesmo. quanto à. habitação, matéria, aliás, psr-·
feitamente na . ordem do dia, uma
vez que o Ministério do Trabalho acaba de publicar; a fim de receber sugestões, um ante-projeto que preten-'- ·
de transformar em lei.
Infelizmente, a iniciativa. do Mi- ..
ni3tério do Tra:balho, ressalvada a intenção, absolutamente~ n1í,o satisfaz às
finalidades a que se propõe_.~-··-.
Devo. diZer, aliáiS, e isso está implfcito, uma vez que ·con:sidel"o a. matéria como . da maior relevâneia, s.er
êsse um dós pontos em que, podemos
· á.ssegura.r, não há g.ivergentes:. Todos são concordes quanto à necessidade social de se facilitar· a.oo trabalhadores, aO.S· indivíduos de salários
mais baixQS;" uma -habitação.. decente,
confortável, digna do homem. E tan-- ·
to isso é exato,· que vou revelar algtll!l.S n'l1meros :interessantes sôbre · a
matéria.
·

Quando o povo, verüicando que ~
das as providências governamentrus
equivalem a fichas lançadas na roleta,
se convence de que as autoridades
nada valem: ou por ineptas, ou per
desonestas, ou por ambas essas coisas
ao mesmo tempo, quando o povo,
acabando por compreender a desorganização da produção e da distrib"?i. ção dos bens materiais; se capac1ta
de que está sendo. espoliado; qüando
o povo, no auge das agruras, ;e recorda ·de. que ê:ie é mesmo o povo,
então logo· se alteia, e· comete os
maiores desatinos, tornando-sé prêsa
fácil dos demagogos.
·
Por isso, V. Ex.a há de sentir a
tristeza imensa que experimento . em
face da atitude dos seus contraditeres. Que, em vez de um ataque inteligente, dentro das QOas regras, sõ·mente lhe saem ao encontro a disparar
com a burrice de grosso calibre com
que Deus os brindou - catilinárias e
escritos que são uma prova. J;Jrovada
de que o Brasil, \'isto através da sua
"elite" é ·um dos países· mais .atrasados do :inundo, catilinárias e escritos
que apenas servem para facilitar o
O Sr. Jooo Botelho -· O . astrabalho de proselitismo de·. V . Ex..".
s,mto de que trata V. Ex." é objeto
Mas convencido do que nunca das
àe um. requerin:iento, assinado por
idéias que . defendi em meu .natado
mim. e . por. outros Deputados, com
de Economia Política Realista e · de
a finalidade cie sugerir ao Govêrno
Etonâmíca, reitero a V. Ex." os pro·medidas nesse sentido.
testos da minha mais alta considerà.ção •. - Ary Maurell Lobo, Rtia MarO SR. LIDS VIANA.- O esclareq:uês. do Paraná, n.0 10 - Flam~ngo ~ ~ cimento de V. Ex:." é valioso.
Fone - 25-4457
Sôbre o particular já foram feitas
alguma.S investigações no Rio e em
:&ste doi:t=ento, Sr. ·Presidente. e
São Pá~o. Na capital bandeirante,
Srs. P..epresentantes, prova que o Seuma comissão, . chefiada pelo Prafesnador Carlos Pres"ues e a bancada do
sor .Lorenz, em 1938, levantou alguns
Partido Comunista são apoiados, em
fndices entre os trabalhadores da Limsuas declara~.õ?S contra ao guerras
peza PÜblica daquela capital, e a
bnpenaliStas, 'pelo que há de melhor
con-clusão foi a de que 59% -dos !"ena inteligência e no povo brasileiro,
cei:lsea.dos habitavam; com suas famíachando-se assinado pelo Coronel do · lias, casas - se é que se poàia ChaEJrercito, Ari Ma.urell Lôbo.
mar de casas - de um só ·cômodo:
o que ·tinha a diZer. (Muito
:Oem.)
(*) . Não foi revi.sto pelo orador.
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O Sr. Alio1r.ar Baleeiro
Posso
ainda tnfo=ar a V. Vx. 11o que, no
norte do Estado, n~ nossa Capital,
o ma1Ór índice de tuberculoSe é encontra-do, exata.m.ente, nessa classe
dOO trabalhadores da Serviça.s de asseio público, tão desamparada lá
quanto em qualquer parte do Brasil.
. O SR. LU!S VIANA - Agradeço
a v.. Ex." a gentileza do aparte.
Também no Ri_o, o chamado Grupo
de _Açã<J Social, em -1936, realizou um
inquérito em tõrno da habitação popular.. Foram assinaladas casas em
· que onze. pes-soas habitavam, em promis>Cuidade, um só Cômodo, onde não
havià. sequer ·instalações sanitárias
· convenient-es.
Ora, · Sr. · Presidente, é ·claro que
tal situação não pode continuar. A
questão da habitação popular tem de·
ser resolvida pelo Estado, por· meio.
· de me-didas tendentes a pôr tê=o ou,
pel-o menos, mi-norar o t>roblema residencial das classes menos favorecidas, porque se trata, sem dúvida., de
problama social. da maior importância~ · E o resultado dessas ccmdições
desfavoráveis de· habitação não
preciso dizer - é a tuberculose, a
mortalidade infantil e .os altos mdices
·de criminalidadê bl!antil ou, se posso
dizer, entl'e a. juventude, entre pessoas ·de meT<os de 20 anos. ·
Nã-o devemos, porém, considerar os
nossos índices ce>mo aterraeores. Na
EUropa - e ·lembz:o isso para tranqüilidade d-a Casa - a média de .famillas que habitam um cômodo apenas representa 40%, embora na Dinamarca, em Copenhague, êsse índice
tenha descido, justamente de-vido às
campanhas, feitas sob várias modalidades, em faVOl' .da habitação popular, e·seja_ de 7% presentemente.
O Sr. Aureliano Leite.- V. Ex.&
precisa. levar em CO:::J.ta o clima da
Europa, que permite essas !i.glomeraÇÕeS de pessoas.
O SR. LU!S VIANA - O aparte
de V. Ex. a. corrobora o. meu ponto de
Vista.·
Mas, Sr. Presidente, se todos estamos acordes em que é necessário resolver o · problema ...

O Sr .. Medeiros Neto - Tive oportrmidade de visitar vários morros nes-·
ta cidade,. onde estão, infeli=ente,
encasteladas inúmeras casas e que
aqui se · denominam favelas. Posso
adiantar a V. Ex. 8 que jamais vira
qua.dro tão dramáti-co, tiâ.o da.ntesco,
tão infernal como o que se me depar-au no5 lares das ditas favelas •
Encontrei qua..-tos que servem
~
bitação para fam.(]las doe 8 e lQ · pessoas e camas eni que dormem 5 e 6 .
· crianças ·infectas, imnndas. No N~
te,. ·não será fácil encontrar-se · PIIC>misc-uidade similar, nem mesmo -nas
· f&Zend·as mais despreza;das pelos proprietários.

de

O SR .. Lut:S VIANA Ex. a nã.o deve estar ...

Aliás, V.

O -Sr. Medeiros Neto - -~ u.m quadro que desafia não só a argúcia dos
nossos dirigentes, como· tam·bém desperf;a o espírito de solidariedade humana.

o·

SR. LutS VIANA -

O teste-

munho de V. Ex." é muito eloqüente e cola.bo.-a com o meu ponto de
vista.
O Sr. Jurandir . PirP..s · - Conhece
V. Ex." o novo trabalho que a. Prefeitura. do Distrito Federal está executando a êsse respeito no ·Departa- ·
mento .•.

O SR. LU!S VIANA - . E' atrà.s do .

morr.o São Januário?
O Sr. Jurandir Pires - Ainda não
se cómeçou a construção. T.rata-se
de projeto da engenr..eira D. Cármen Po!"tinho. Talvez seja a primeira
obra no gênero, a ser reallzada no
sent-ido objetivo da solução do problema das favelas, porque até · êste
momento se fala contra essas favelas
como se não houvesse
~urgido em
conseqüência de· uma necessidade ecO:.
·nõmica.
·

O

sR.

LU!S VIANA -

Cvmo di-

zíamos, Sr. Presidente. se há acõrdo perfeito . quanto à necessidade de
resolvermos a questão,
existe lliD3.
profnnda divergência na maneira de
solucioná-la. Inicialmente, duas correntes aparecem: uma, favorável á habitação· popular para aluguel; outra,
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.a.creditando ser . mais conveniente a
habitação popular para a venda. Os
da maioria da Casa. Discordo, porém, do que . V.· Exa. falou há. pouco,
da primeira con-ente, que talvez seja
mais numerosa entre· os que têm es- ·iSto é, de que na Assembléi.s se for··
tudado a I!l3.téria,
técnicos, se fun-. maram duas correntes...
dam, sobretudo,- nos baixos sa.lári.os
O SR. LU!S VIANA. Eu não
brasi!éiros que. se hoje já são absordisse isso. Afirmei· que se formaram
vi<l.cs, ccnfo=e se verifica nas estatis- duas correntes· entre os técnicos .
. ticas, em 20 a 30% e até mais pelos
O Sr. João Botelho - ... uma fal!Llugueres; não. comportam uma convorável à locação e outra favorável à
t..'"ibuiÇão para aquisição da casa. O
venda. Retifico: entre os té:micos.
lógico é que, se ésses . salários mal
Quero, porém, esclare<:er o que
. bastam para pagar o· aluguel, jamais
aliás ~reria desnecessário; porque
poderão atender à amortização do
V. Ex"'. está bem no espírito da lei
·. preço de uma casa. D:lí se haver for- que a tendência do Govêmo é para
mado uma corrente que, aliás, ~,em fazer a ·venda da casa ao homem posímile ou encontra exemplo em tôda
bre, ao proletãrio necessitado de· haa Esc:mdinávia e nos Estados Unidos,
bitação. O govêrno do país acena ·
- rio sentido de que es~s habitações
parz. o põvo bra,s!.leiro com uma menpopulares sejam construídas pelo potalidade. nova. atàêando- de--frente o
der púb~o, não para a venda, mas.
prc'-' . ..1a basilar da c as?. próp_.ria.
sobretudo, para locação barata. AsO SR. LU!S VIANA
Vossa
sim, embora sem ter casa própria, o
Excelência me perdoe, mas êsse prohomem pode alugar uma habitação
jeto é uma lástim-a; e a lmpressão
onde viva decentemente.·
que nos p...-oduz._..
.
O Sr. Jurandir I?ires - E' o· proO Sr. Jurarulir Pires - De :(ato.
grama de D. Cã=en -Portinha.
O SR. LutS VIANA
e
O SR. LU"~ VIANA - E', . aliás,
ctesconhecimen.Lo
do.
pro·uma das mais intransigentes defenblema por parte de seü.S autores; -:---:-soras ·da · casa para alugueL
0 Sr. João BoteUz.o - Peço perO Sr. Gereino Pontes - V. · Ex"'.
missã<J ao ilustre orador pa,.2 · esclaconhece a · obra da Liga Social conrecer o ooguinte: o que V. Ex." está.
tra o mocambo em Pernambuco, que
freà.lizando vai ser 01bje;;o <ie sugesjá construiu 3. 000 casas para familias
tão de acôrdo· com requerimento firde operários ·e as vende a· prestações;
que nij.o excedem de Cr$ 100,00 por mado por mim e outros colegas, ~
ser a.presenta.do a-:> Govêroo. O Premês?
·
s~dente
desta Assemlbléia nomeara
O SR. LU!S _ VIANA - A obra - uma comissão de dez >ncm.bros, que
feita em Pernambuco é, evidentemenoferecerá. sugestões ao goovêrno. de
te. meritória. Entretanto, está muito
modo que elas venham. ao encontro
longe de· poder aten!;ler às necessidados interesses colmvos. Essa é a
des da própria <:idade de Recife.
finalid-a.de, pois . não Sf' pode a<l.!nitir
Não tenho mêdo de dizer que. o · .que; .
IlJl!l,téria de Fundaçã<J da.
que essa Liga está fazendo atualmencasa "Pcr,:>ular, a Assembléia Constite, é menos do que · as necessidades tuinte não i'onnuil.e sugestó<'....';.
acrescidas cada ano. Basta af1Imar
O SR. Lu:ts VIANA . - E' exaque no P.ecife foram reCenseadas ..
167.000 pessoas como habitantes de
tamente · por êsse mctiy<.l que aqui
mocambos, cu seja 31% de sua p~u
e:-tot na tribuna, proc..:>:au io- contl'llação. Diaute disso, que são 3. 000
l::t.ir - ainoo que mc-d-e:;tarr.ente - .
casas no Recife? Nada! Uma gota
no mesmo sen.Lld-o pr;,:e·:inul'!') p ..r
. dágua no Oeeimo, embora represente
\". Ex.".
muito, como esfôrço. como iniciativa
o Sr.· Lino Machado E '!,Ue está.
popular;. nimca, po;rém, como solução.
::eo;~ào feito de modo br~nte.
O SR. LUIS VIANA AgradeO Sr. João Botelho -.E-stou acom8
panhando o discilrso de v. Exa. e. '!i<lo a· V •. Ex. •

os

demonStra:·-

em
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C c:.'"~rno é vende: e não alugar ca.:.as
p.·.o prazo 1e trlnta an::Js, inicial.

O SR. LU!S. VIANA

c.i'vergi.r ·de V.

-

.!::"g.• com.J

Lastimo
di\'e;g1!"Pl

mais

adiante, Já. agora do pró.prio
Posso · acrescents.r, desde Já,
que de acôrdo coll! as .:.ir.llas d~ projeto, a juros de otr,o por cento e a
prazo de trint.a. auos, é impossivcl
construir habitação popuhr.

plAno.

O Sr. Jurandir · Pires

Isso é

eviJdente. V • Ex." cont.1e<:e a gra."l.O:e
gle-l:la qu.e os I:ndustriã.rios verda-deiro la.tliúndio Ylo Distrito Pe~~ra.l
a.dquir!ram para. realizar
e!'S.ta'lllente o pJ.a.:ri.o .::ie venda ·inl;pcs. lõivd de r€<'lizar e :J.i está a tens.

abandonada, no Distrito Federal entre Coelho Neto e ..•
() SR. LUIS VIANA - Não diswn.-d-o nem sequer de materi!!ol pa.ra
<:!Instruir •
· O Sr. · João . ~otelh.o - Se ·vossá.
EXc-elência. fala em materlJl para

eonstrilção deola.randiJ · qt::e há falta
deste,. <Leve convir que jama!s ha.ve.ria
casa para aJ.ugw- •.
O SR.. :úU!S VIANA
Vossa
ExcelênCJ.a ·não conhece meu ponto
de vista.
o S1 . João 'Botelho - ·Es+..ou .ten- ·
t!'.ndo, pelo me:qos, onentar. Vossa
· Excelência. no sen'tiüo do pensamento.
general.i.zaJdo do Govêrno, que Visa
oonstruir casas de tipo po.!)uls.:: para
··venda aos homens 'necessit-2/dus. Isso
ê de gran:d~ a.loance para a col~irvl
dsde. ·

- o S..~. L'UlS VlANA • Quero
ressaltar q112 isso não .>.e faz com
meros deSejos. lsso não e bastante. ·
O Go'V'êrno, além de bóa. vontade .na
intcnçã.c, deve ter a vontade ele ::;a.Dsr
Dian-te da incapa.c!d~e com
que es.tã. sendo orientada a matéria,

· fazer.

constitu.l.rá. um ·fracasso ~- pior, vamos sacri.ficar uma idéia nobre, desmoralizando uma grande. campa:nl:la..
Eis o resultado que nos a.,~da.
O Sr. DoloT de Andrade - li:sse ·

assunto tem de se-r de-vidamente deba-tido. e éstudado.
O Sr. João Botelh.o ~ Quando entrar em de<ba.te o assun!.'J. o orador,

Cllm sua · inte-ligência e ca>paci-dAde,
com seu conheciment-o técnico, poderá. orientar o Go"Vêruo dentro desss.
l.déia.. Não · é possi'Vel, pr!mn ]aGie,
admitir a. ce~a. ::l.e V. Ex.a · procuran-do criar embaraços S. ação do
Govêrno, IlJêsse assun:r-o.
O SR.

LUIS

VIANA -

Perdãa.

não· estou procurando crl3.r embara-:ças ao G\lvêrno. E' mra afirmação
até leviana · da part--e de V. ·Ex."'.
O ante-J:)rojeto já. foi publicado e veremos se o plano resr>ectivo será, ou
não ace.ito. ·
Agora, se procuro trazer minha contribuição ii discussão do assunto, isso
é direito meu.
·
O Sr. Jurand.ir Pires - l::sse decreto
é simplesmente monstruoso.
O SR. LUIS VIANA Não quero
ser tão fort~- ou-melhor- tão verdadeiro como V. Ex.". Mas, deixando
de lar.io as

qu~stões

referentes à "casa

para alugar ou para vender'.'. desejo
trazer alguns da-dos referentes ao que
precisamos fazer e ao que ·temos realiza,do com o objetivo de mostrar, não
apenas a magn:tllde da tarefa; mas
também o muito poU!CO que se tem
feito. Basta citar o caso da · Capital
Federal. Sõmente no Rio de Janeiro,
. são ca.lcul3id:as em cinqüenta mil as
casas ocupadas pe1os comerciários, que
necessitaJn. de habitação popular.
Ora, Sr. Pre-sidente; não é necessário diZer msis para que se tenha
uma idé'.a. do número de un:i.dades de
moradia,· reclamadas. pelo pais.
Pois 'J=.; Enquanto isso ccorre, enquanto somente na. capital Federal se
estima em cinqüenta mil o número.
de comerciários, apenas de comerciá.rios, q~;.e necessitam de habitação popuJ.a:r, ou de habitação decente. facilitadas pelo Govárno, todos os Institutos,
tôda.s -as Ca.i.xas de Aposentador>..as,
desde que operam em imóveis no
Brasil, co:nstrtiram apenas 8.271 unid2Jdes até 31 de dezembro de 1944.
ó ST. Medeiroi Neto -OuVi uma
autoriàad.a junto ao Departa.m.ento
Especial ela. Prefeitura, que relatou o
se~uinte: alguns comerciários. bene-.
ficledos pelos próprios Institutos, de...pois de ceJ:to tempo, alcançando melhor

-356cional do Tr.!ibalho, até 1944, estavam
construidas li. 500 ca.sss e fina.nci&das .
25 mil •.
O SR. LU!S VIANA ._.Devo d1zer
::.o ilustre Representante que os dados
estatíst:-cos que apresento são. oficiais.
Fôram tira?-os do Departamento· de
Previdência Social, e não . por ·mim;
mas pelo Dr. ·Carlos Vital,
informes
da InstitUição que dirige. As estatísticas a que me re.firo, são as seguintes:

. preço pelas baõitações que hs:viaxn
conseguido, venàeraxn-nss.
O SR. L"U!S V1:ANA- Bér:n. As
más ovelhas não fazem com que nos
. atiremos contra o rebanho.·•.
O Sr. Segadas Viana- Esses dados
de oito mil e tantas construções ...
O SR. LUíS VIANA São fornecidos pel-o Departaniento de Previdência, que é oficial.
.. o Sr. Segadas Viana- Pelos dados
fornecidos -pelo "-pró-prio· Conselho Na-

de

-

.

Discriminação das residências construídas, segundo as Instituiçães
Situação em 31-12-1944
Em conjuntos

· :Institutos

Isolaidas

Baneá.!rios . . .........•...........•..

853
1. 761
552
230
358
706

Comerciários ...................•.....
Esti-va ••..•.••.•••• ·•••••.•..•.••••••••••
:tndu.striários .................. ; .... .
Maritimos ......••....•....•..••...•.
Transportes e Cargas .•....•...•.. ~ •.

Total

~-4-~0- ...

Total •............. ·...· ..•.. ." ....•.

336
217 .
439
2.184
257
378

1.189
1.978
991
2.414
615
1.084

3.811

8.2'11
·------·

Fonte: Departamento de Previdên<:i..é Social.

Inversões Imobiliárias -Até 31 de deZembro de 1944·
INVERSOES -

Regiões

~ogr;j,fieas

e

(Cr$) ...

--------------------------------------Total

Instituto."

Uniàa.des Federadas
1. 897 . 287 ;go

398.867,40

2.296.155,30

Pará . • ••........
Noroeste . • .••..••

1.987.281,90
38.484.529,79

398. 867,40
7.457.841,30

2. 296.155,30
45. !).1...2.-371,09

Maranhão • • •.•••
Piaui . . ••...•...•
Ceará . . ........ .
R. G. do Norte.·..
Pa.raiba . . , .•..•..
Pernambuco • . .•..
Alagõs.s . . •.. ·..•••

362.697,10

217.489,00

580.186,10

N-or.te • • ••..•.•..•
Acre • • •••••••••
Aina.zo:oa.s • _. •••••

Este .

7.624. 720,40
427.148,30

-

1. 768. 909-;80 .
133. (}56,80 .

9. 393. 630,20
560.205,10

30.011.920,19
28.043,80

5.338.385,7(}

35.380.305,89
28.043,80

533.733.080,97

00.890.622,40

600.623.703,37

---

-$7-

Inversões Í1.'to'úiZiúnas -

Até 31 de dezembro 'de -1944
INV:ERSOES -

.

·Regiões Pisiográficas

e

Unidades .PeC.eradas
Sergipe . . . ....... .
Bahia ............ .
· Minas Gerais ....•
Espírito Sànto ... .
Rio de Janeiro ... .
Distrito Federal ... .

bstitutos

(Cr$)

Caixas

Total

398.738,00
4. 677.468,80
26.451.836,60
2.909. 255,70
18.318.456,50 .
430.977.325,37

154.498,40
1. 529.601,20
6. 561.442,50
489.809,00
6 .120. 932,?.0
52. 03.4. 335,:50

553.235,40
6. 207. 070.00·
33:013.279,1(}
3. 399. 064,7024.439.389,30
533.011.663,87

Sul .............. .

158.187.814,40

86. 039. 505,20

254.227.319,61}"

São Paulo ....... .
Paraná ............
R. G. do Sul .... .
Centro-Oeste .... .

143.281.352,90
.1. 206.502,40
1_352.383,80
22.347.575,30
2. 924.118,50

61.593.396,10
2:902.103,50
283.773,26
21.260.232,40

204.874.'749,00"
4.108. 605,90
1. 636 .1'57,00
43.607.807,70
2. 924.118,150

Goiás ............ .

2.924.118,50

Santa. Ca. tarina •..

-----c

2; 924.118,50

Ma to Grosso ..... .

Total · ........ :

. 745.226.&31,56

~·Ponte: Departamento

ç.e·

160.786.836,30

906.013.~7.86-

Previdência Social.

O Sr. Osvaldo Pacheco -. Desejo
- esclarecer, quanto ao número de casas, seja de oito mil ou doze i:nll .•.

será possível, dada a llase econõmi-·
ca ·dos mesmos.

O SR. LU!S VIANA- Pois bem-.
O SR. LU!S VIANA - E' um
Só nas oito mil. casas, a que já me
nada!
.. ;o Sr.· Osvaldo Pacheco •.. que o referi, os Institutos e Caixas invertenúmero nada significa," pois tais carani 900 milhões de cruzeiros.
não estão sendo habitadas por tra..
"balhadores. Conheço a.questão. Em
Se fiz. essa referência · aos InstituSantos, o IAPTC - Instituto de Apotos, .não foi para culpá-los.
Longe·
sentadoria e Pensões de Transportes
disso. Quero defendê-los, porque tal.
. e Cargas, construiu 86 casas e em neemprendimento não se encontra nas:
nhUIÍu!. delas moram operários, poratribuições dos Institutos. Ela é ou·.Q.ue o proletariado não .-ganha o su- . . tra, é .a da assistência. social, e não.
ficiente.
.construir · casas ou, melhor, ter como- ·
O SR. LU!S ·VIANA - E' justaobjetivo pri!narcial, a construção . ou
resolver o problema da habitação pomente o que estou . dizendo.
. O sr. Qsvaldo Pacheco- E do dipular. Não podemos perder de vista
que as reservas dcis Institutos devemnheiro do Instituto estão fazendo
sei- aplicadas economicamente; a jurOS'
comércio.
·
.
O Sr. Jurandir Pires - O Institu- ·.compensadores. De forma que, se
to· dos Comerclár.ios está. construindo ~licadas em imóveis, ficam rendendo jureis baixos, não compensadores~
cinco mil casas, em Olaria: com toe
se a juros altos, tornam inacessivel!
. dos os requisitos de higiene •. Quando,
ao
trabalhador a casa que êle almeporém, chegar a ocasião de serem
ja
e
que lhe deve ser dada.
ocupadas peles trabalhadores, isso não

sas
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O Sr. Hugo Carneiro
V. Excla. um e parte. Sou

Permita
~pei'-

to...

de aluguel, com o que estou de 'nMro acêrdo.
O SR. Luts VIANA -

Mas, não

é êsse o único ponto em que o ;:>:-ejeto se mostra inteiramente deficien;,e .
. eu. Também sou insuspeito.
:l;:le
é de tal deficiência, que, 'lcrediO Sr. Hugo Carneiro - Sou insusto,
não
foram · consultados técnl!"os
. peito para dar o aparte. Outro dia,
brasileiros
· no assunto, tais com:~ o
aqui, quando os eminentes colegas
Dr. Paulo Sá, D.- ·Carmen Portinha,
ocupavam ·a tribuna. ofereci meu de(;) Sr.' PJfnio Catanhede, o. Dr R'C'- ·
poim~nto pessoal, mostrando como, no -·
benz Pôrto e tantos outros que. sé tem
Instituto dos Comerciários, ess2. assisa êle dedicado.
tência social e, sobretudo, aos seus as· O Sr. Osvaldo Pacheco - E tam.saciados, estava 'sendo uma
burla.
bém os trabalhadores.
·
·Gostaria de prestar hoje uma home.,
nagem ao Dr. Plínio Catanhede .•.
O. SR. LU:tS VIANA - E os .trabalhadores, .diz muito bem. V. Ex,a.,
O SR. L"Ó!S VIANA
Grande
porque o projeto se limita. a uma ío:-técnico no. assunto.
mula antiquada e incapaz .. o projeto
O Sr. Hugo Carneiro . . . Presi. desconhece ·tudo-.quanto nos :msl:n.a
-dente do Inst1tut<?., dos Industriários,
a eXP,eriênc!a de outrospovos.- · .oesc'lque, só no Realengo, segundo seu plano de construção, vai etiif.icar 10.000 nhece o sistema cooperativista ...
.Casas, que serão· alugadas, com granO Sr. Paulo Sarasa.te - rvra.s· tem·
de rigor, aos se)lS associados, os quais uma vantagem: está recebendo sug<>spagam, ali, um aluguel muito móditões.
co .. São casas; conforme tive oportuO SR. LUIS VIANA -·De s.COrnidade de verificar,. dotadas do maior
do.
Aqui estou ·para oferecer S'.Ãges.conforto, preenchendo, portanto, sua
tões:-ce-:pr-ejetoc_de~p~ece/ as moda..:
finalidade. Queria que V. Excia., no
lidades
em que o próprío -·tfuõàlh<>dorseu discurso, registrasse esta homena.
coopera
co:in · o seu trabalho, com o .
gem a êsse administrador, que se tem
seu
esforço
manual na construção da
mostrado inuito digno.
·
casa . que êle · vai posSui!. O 'tJI"Ojeto
Com o
O SR. LUlS VIANA
silencia sôbrc · tudo o que é novo e
.maior prazer.
:fica- àpenas naquela :formula que Já.
o Sr. Hugo Canz.eiro·- Seu· insus- está caduca da Tabela Price, · ;1 8%
e prazo de 30 anos, o que quer dlzer
. peito para falar assim porque o Dr.
· Plínio Catanhede A!ra meio infem.o
juros altos e prazo curto, qua~do o
ao meu Partido. E' grande adminis- · problema da habitação não comportrá dor. ·
·
·
·
ta juros de mais de ·4 1/2%, nem pode ser resolvido senéo com prazos pelo
O SR. LUIS VIANA - Pessoal-·
menos
de. 45 anos.
_mente, não conheço o Dr. Ca.tanhooe.
O projeto elaborado pelo Miru<;t,~"'
O Sr. Paulo Sarasate -.Estou de
i:io do - Trabalho é · lamentável, por.:. . acôrdo com V. Exa.
que, inicialmente, fecha .aos !.n.stituO SR. LUIS VIANA SÓ assim
tos a possibilidade de construirem casas de aluguel,· uma vez que a .l:'':.m- · baiXarão as prestações; do conwrál'io,
<iaçáo da Casa Própria, que tomará o · déntro das linhas do projeto, 45. falugar de. todos os Institutos, se provelas não terão seu problema .:-eso!- ·
. põe apenas construir casas para venVfdo. ElaS continuarão, como rst:ar- ·
da.
neo 9.. nossa cidade, e ali medrarão
o Sr. Pauw sarasate ·.:._ Neste casC', à sombra da promiscuidade e õ.o desa sugestão de ·V. · Exa. será par.1· aue conforto,
crime e a morte. <Muito
a ~dação também construa casas - bem. PaZ7T'..as)
O SR. LU!S VIANA -

Mas, não

o
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·o sR.. PRESIDENTE- Está !:i'!lda
a hora do e:l..--pediente.
. Passa-se à
ORDEM DO DIA

com'P3.reeem mais ·167 Seillhores
Representantes:
Partido Socia7. DemocrátiCO

· Ac:re:

Teixeira de Vasconcelos.
Góis Monteiro.
Lauro Montenegro.
.Afo!lSo de carvalho.
Sergipe:
~ite

Neto.

Graco Cardoso.
Bahia:

-castelo Branco.
.Amaz.:mas:
Aivàro Maia ..
Valdemar Pedro.sa.
·:Leopoldo Peres.

Pará:

Magalhães Barata.
·.Alvaro Adolfo.
·Duarte de Oliveira.
Lame:i:ra Bittencourt.
Nélson Parijós. ·
. Maranhão:
· Clodomir Cardoso.
Qdilon. Soares.
LUis Carvalho.
JOSé Neiva.
Afonso lllratos.
Piaui: .
Ren.ault. Leite.·.
Areia Leão.
Sigefredo. Pacheco.
Ceará:

Moreira da Roc.ba;
Osvaldo stuàart.
··. Rio Grande do Norte:
Valfredo Gurgel.
.Mata Neto.
.Pe.raiba: .
..1osé Jotill.

Pernam.buco :·
~telvino

Lin.s.

Gercino Pontés ~
Osvaldo Lima ..
_Ulisses

Alagoas:

Uns.

Ferreira· Lima.

·-Pessoa Guerra.
Barbosa Lima.

Pillto Aleixo.
Lauro de Freitas .
.l'.loisio de Castro.
Vieira de Melo.
Altamirando Requião.
Eúnápio de Quekoz.
Espirito Santo:
Atflio Vivaqua.

· Carlos Lindemberg.
·Eurico. Sa.les.
Vieira .de Rezende.
Al'laro <;astelo •
Asdrub:u Soares.
.Dis;rlto Federal:
Jonas Corrêa.

:a.io

:lt' Janeiro:

Pereh·"' Pinto.
Al:frca;) NeV(.:I,
Amaral Peixoto.
Ed.uardo ouvivier.
Carlos· Pinto.
Paulo Fernandes.
'Getúlio Moura.
Brigido T.tnooo.

Miguel Couto.
Minas Gerais:

Lévindo coelho.
Benedito Vala.dJl.res.
Juscelino Kubit.sehek •
João Henrique.
Cr.stlano MtlCh.!:t.do •
Joaquim Lib(l.nlo.
Gustavo capa.nemA.

Milton Prates.
São Paulo:
Gofredo Telea.
Cesar Costa.
Martl.n:S Fllho.
Costa Neto.

-360Ata.lib?. Noguelrs.
João Abdala.
Sa:n:Paio Vidal.
Goiá.s:
Diôge~s · Magalhães.
caiado Godói.
Galena Paranhos.

Guilherme Xavi"r.
Mato Grosso:
Ma.rtiiJ.iano Araújo:
Pro-anã:
~uro.

.r.,.opes.

. santa ~a.tanna:
R~o

Vieira.

·Ba~.:o:.Jord9.n.

~·'§l:.ande do Sul:
·.~.oe;1do Mesquita.
·Bh,!élla;cto da ROcba.

lj;161 •.Rocha.

Damaso Rócba.
Batista Luza1"dC.

· .hntero Leivas.
'PedrÓ Vergara.
União 'Democrática Nacional

Pará:
Ep1logo Campos.

:Ma.ranhã.o:

: · Antenor Bogéie..
Piaui:'

Levindo Coêlbo.

Ceará:
. Fernandes Távora.
Paulo Sarasa.te.
Beni Carvalho.

Fernandes Teles.
José de Borba. •.
LeAo Sampaio.

Edgar Arrud9..
Rio Grande do Norte:
Ferreira. de Sctisa.
José Augusto.
Para:iba:
Adalberto .Rli'•cJro. .
Vergzliaud Vanderlel..

João Agripino.
João úrsulo.
Fernando Nóbrega.

Pernambuco:
Lima Csvalcanti•.
Alde ·sampaio. ·
João Cleof.a.s.
·Gilberto Fr!lire.
·Alagoas:

Freitas Cavalcanti.
· Mário Gomes.
Rui Palmeira. ·
Sergipe:

Vá.lter Franco...____
E:eribaldo Vieira. ~--.
. Bahla:

Jura.ci Magalhães.
Otávio Mangabeira.
Luis Viana.

Dantas · Júni-or~
Rifael Cincurá:
Nesio:t_Duarte.

João Mendes-.-···
. Albericó Fraga.
Dl.strJ..to Federal:
. Hamilton N~eira. ·
Hermes Lima.
Euclides :Figueiredo.
Rio de Janeiro:.
Romão Júnior.
José Leomil.
Minas Gera.is:.
Milton Campos .

são Paulo:
Paulo Nogueira.
Romeu LourenÇão.
Aureliano Leite.
Goiás:

Dolll1r.gos -veiasco.
Ja.les Machado. · ·
Mato Grosso:
. João vilaSboa:s.
Agrícola de Barros.

.._;. 36i-Sà.nta cata.rins.:.
~avares

~oiÍláS

d'Amaral.
Fontes.·

PartidO Traõctlhista Brasileiro

Amazonas:
LeopoLdo Neves.

Partido· Democratêt Cristão

Pernambuco:
Aftuda Câmara.
São Paulo:
Manuel Vitor .

Bahia:

:Luis Lago.

Distrito Federal:
.Benjamin Farah.
Vaygas N~to .
.Segadas Viana •
.Benicio Fonten-ele.
Baeta N~ves.
Antônio ..~uva. ·
Barreto Pinto;
Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.
São Paulo:
Romeu :Flori.
· ··Paraná:

Olavo Oliveira.
Stênio Gom~s.·
Bahia:.

O SR. LINO MACHADO: - Senhor
Pz:esidente, peço a palavra, pela . or-

-Mek> Braga.
Partido ·comunista ào_BrasiZ

Pernambuco: .
Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira.
·~êdo c;outhülo~

Distrito· Fedexal:
Carlos Prestes.
Maurícjo Grabois.
Rio de Janeiro:
Claudino Silva;
São PsUio:
Osvaldo Pacheco.
Catres de Brito.
Rio Grande do Sul:
Trifin<?. Correia.
Partido Republic=

Perna.n:lbuco:
Sousa Leão.

Sergipe:
Durval Cruz.
Milias Gerais:
Bernardes Filho.
. Mário Brant.

· ··

dem.

O SR. PRESIDENTE: - Tem a
. palavra o nobre Representante.
O SR. LINO MACHADO (Pela ordem) (•) - Sr. Presldente, está na
Ordem do Dia, há várid's dias, um re. querimento j,o nobre representante
fluminense, Sr. Miguel Couto F'.Jho,
que conseguiu ter o condão de trazer
em derredor de si vários problemas
palpitantes, os quais, por sua vez, vêm .
trazendo a esta tribuna representates
de toC:os. ós S!!tores ·do Brasil.
o :req~erimento do Sr. r.-liguei Couto
Filho é apenas no ·sentido de oferecer
uma sug~tão ao Exmo. Senhor Presidente da República, 'Pata. que se
cuide melhor da lavoura; mecanizando-a; De tal sorte encontrou ambiente
aqui e de tal medo os probíemas· brasileiros se entrozam. que, em tõmo
deles, falaram v&.."i.os oradoree: uns em
defesa da pecuária, outros sôbre trans(•) Não· foi reVisto pelo orador.

.

-

.

.

..

.portes, eugên!a, imigração, enfim, Se;. ·

nhor Presidente, sõcre várias questões
qúe- elevem interessar de perto a todos
nós, constituintes de 1S46.
· Sou um dos que se encontram imlcritos para falar sõbre o requerimento
n.0 ·is que é do conhecmiento.de todos
os col~gas. Mas a minlla colocação na
'list& dos. oradores é tal que, certamente, não conseguirei falar senão daqui
a 15 dias.
,. Assim, Sr. Presidente, como tenho

o candidato da Aliança. Liberal chegou ao govêrno e, daqui desta tribuna,.
tivemos oportunidade de f!Ollcitar uma.
pequena verba. para inicio dos tra~
lhos da Tocantma, que deveriam éstar
adiantados se não fõsse essa. interrupção.
Na verdade, conseguimos uma pequena verba em 1935, sendo reiniciados, nesse ano, os trl!-balhos do pr.imeiro trecho, de Ooroatá à margem do
Mearim, na cidade de Pedreiras, zonamàis produtora, mais rica., celeiro domeu Estado e que será, um dia, também celeiro dos Estados vizinhos.
O SR. PRESIDENTE - Advirto ao
nobre deputado de que está findo o
tempo de que dispõe.

questão de ord~Jm a formular, prevaleçO-me, regimentalmente, desta· oportunidade para, do alto desta tribuna,
antes de suscitá-Ia, apresentar w:n requerimento, que é também uma indicação ao Exmo. Senhor· Presidente
da República. Posso de antemão dizer
que êsse requerimento recebeu - apõio
O SR. LINO MACHADO -.Infelizunânil:D,e, desta Casa, tal o número de
mente, Sr. Presidente. V. Ex." já.
assinat~ que o mesmo contém. E'·
me advertiu de que não'podereLco~
no sentido de serem :reiniciadas as
tinuar a justificar o requerimento.
obras· da Tocantin,a, velho sonho; as- Na realidade, desejo apenas mandápiração quasi secular do povo mara- lo ·à Mesa, porque, rio momento opornbense; aquela estrada de· 'ferro estratuno, voltarei .ao assunto.
·
. tégica -e- econômica que, um. dia, haQuero· irisa:t, desde logo, . um só
verá de dar independênc.1a · econômica
ponto,
fazendo uma referência_ à exe politica. a. toda uma região de muposição
do · V.rinistro da Viação que.
nic1pios!
há três dias.. estêve nesta Casa ~uma.
E' tão sõmente nessa .ordem de
das várias slibcõmissões- em _que__ se
idéias, Sr. ·Presidente, e com êsse obdesdobra a Assembléia. Ali declarou
jetivo que,. faço esta sugestão.
·s. Ex,& que as eStradas de ferro estão
Devo. di.ze:r á Casa que a questão da _ tõdas em regime deticitário, · referinTocãÍ!.tina iniciou-se .ha cerca de meio
do~se, especial:mente, à de Sã.o Luis
·século, pelas alturas do ano . de 1910,
à Tel"'..z!na, em cujo percurso· está Slpara-; depois de várias fazes de i:D.ter.: tuada a· cidade de· Coroatá. S. Ex."'
rupção, se pls.lltar a. estaca· "'0", em · afiimou que· havia uma receita tle .11
1922, ainda no govêrno Epitácio Pesmilhões de cruzeiros para uma .dessOa, no meio de festas, de pompas, de
pesa de 30 milhões. Pois bem, de acôr.,;
fogos de artifícios e, talvez, Sr. Predo com a previsão de tõdos os . diretosidente, de esperanças de todo o povo
res da estrada de São Luis à Te?eZUla.
que logo se trnnsfol'IÍJ.aria em desilubastar.á a construção de 60 quilômesão~ porque, naquela época, a Estratros dêsse primeiro trecho da · Toda Tocantina Dão. passOU: ua· estaca
cantina, por que 20 · foram construizero.
dos em 1935, 1936, 1937, e a.s obras
foram
:Interrompidas em 1938, - para
Mais tarde, o candidato da Aliança
que,
·de
acôrdo com a previsão dos téLiber:ü, quando se preparava 8 revolucnJ.cos
se
ponh2, côbro a êsse regime
ção outubrtsta. trouxe na sua platadeficitário.
.
forma de govê:mo umá. referência.
. concreta ·a certa estrada cte ferro~ A
o problema não é regional, pon:~ue
não · interessa apenas ao Maranhão,
referência ~ feita .·foi precisamente
a essa estrada que um dia ligará, atra- í:nas a Goiás; ao Piauí e a todo o plavés do Ma.:ra.nhão, . coi:no se fôra uma ilalto central do BraSil. Se pensarmos
espinlla. dorsal, o. Estado de Goiás ao
em tirar Uma I:lnhà da cidade de CaroliAtlã.ntico:
na, no Tocruitins, ao .Araguaia,. tere-
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e pelo norte, a dois portos de mar;
sim, urgência para a matéria aqui pre'.
pelo sul, cem o põrto de Santos e pelo v'.sta.
norte a São Luis do Ma.ranhã().
Justificação
o Sr. Fernandes Távora - Podese emprega-r qualquer recurso na
Quero, neste momento, apenas asconstrução de estrad!IS de ferro, con- · sinalar, e de acõrdo com o parecer de
tanto que não sejam mais de -trilhos todos os diretores da São Luis ...._ Tede ouro, como aconteceu com a São
resina, que sôbre êsse assunto se têm
Luis à Terezna.
.manifestado, que bastaria ê,sse ramal,
de 86 quilômetros, dos quais já estão
O SR. LINO MACHADO-'- Quero_
assentados
cêrca de 20 quilõme,tros de
dizer -a v. Ex."· que essa estrada ·de
trilhos
para
acabar com o regime deferro apenas tem fama de ser de trificitário
em
que
tem vivido aquela eslhos de ouro. Talvez tenham contritrada,
desde
a
sua
inauguração.
buído. para êsse deticit administrações
que não quero exa.rnfuar desta triExplica-se: é que se ligaria assim,
buna. Não desejo de maneira. algu- . a bacia do Mearim, à margem do qual
ma atribuir a essa ou àquela adminisfie& a ci-dade de Pe-dreiras, e o_nde. se
tração a cUlpa pelo sucedido. Estou
encontra a zona mais produtiva · do ·
certo, porém, de que, para acabar
Estado, à Coroatá, já no percurso da
·com êsse àejicit, para que os trilhos de
São Luis- Teresina. ·
ouro se tomem rendosos e para que
Sala da~ Sessões, em 10 de abril de
· o capital invertido seja bem aplicado, ·
1946. Lino · Machado. (Segb.e.,-se
basta seja construído ~ primeiro tregra.n<ie
número
de assinaturas de
. cho de Coroatá. à _Pedreiras.
tros Srs. Representantes.)
Sr. Presidente, não devo deixar a
- A imprimir.
tribuna sem pedir novamente a atenção de V. Ex."- para assunto de qtie
O SR. PAULO SARASATE
já. me ocupei uma vez: a distribUição
Sr~ Pres~dente, peço a palavra, pels.
. dO:· "Diário da Assembléia". Levantei,
ordem ..
enJ;ão, uma questão de· ordem que forO SR. PRESIDENTE
Tem a.
mUlei no sentido da boa marcha dos
palavra o nobre Representante .
.nossos trabalhos, a fim de que possamos acompanhar mais detidamente os
O SR. PAULO S.ARASATE os debates aqUi tiavados, como o dislPela ordem) - Sr. Presid~nte, pedi
. sé há. 15 dias p~sados.
a palavra para levantar ums: questão
Reitero, pois, a V. Ex." o pedido de
ue ordem. como V. Ex." sabe,· há. 3
que sejam tomadas novas. providências
ou 4 dias figura na "Ordem do Dia" ·
no sentido· de melhorar a distribUição
dos nossos trabalhos o Requerimento
·do "Diário da Assembléia", ·tomada
sob o n.0 42, de minha auti.ma E: de.
agora jimto ao Sr. Diretor dos Correios . vários outros Senhores Re,lresene Telégrafos.· (Muito bem .. Palmas. l · tantes, o qual conclUi requerendo ~
· O orador envia à Mesa a seguinte:
interferência da Assembléia •unto ao
Poder
Executivo para que seja c::nINDICAÇÃO N. 0 41, DE 1946
servado, para os próximos ple1';os estaduais e municipais, o alistamento
ao PÓde:r Executivo o
Sugere
voluntário . sob o qual se reallza~::un
reinício das obras do ramal ferroas eleições de 2 de dezembro último
viário
Coroatá - Pedreiras, da
Tocantina, no Estado do Mara&se Requerimento, Sr. Presidente,
nhão. ·
·
está virtua.lnlente prejudicado, pois o
seu -projeto já. foi atendido: . serâ.
Requeiro seja sugerido· a·o Poder
na reforma· eleitoral, segunruantido,
Executivo, por inte=édio da. :M:esa. o
do
já
acunciou
o Sr. Ministro ·da
reinicio das obras do ramal ferroviá.-·
Justiça.,
o
atual
alistamento volunro Coroa.tá. - Pedreiras, da Tocantina, no Estado do Maranhão, obras in- tá.lio.

ou-

Dirá. V. Ex..., talvez, que eu ·6 po- humana e, já que dentro dos··gabine-deria, em face do Regimento Inte...-no, tes podem apareeer sugestões boas, c\\
.requerer a retirada do mesmo da Or·
fora, no grande mundo, tamliér:i. prJdem do Dia quando fôsse anunciada dem surgir idéias razoáveis que '!láo
a respectiva votação, porque as::::m
ocorreram aós que estão elabOrando
dispõe o art. 73 da nossa lei int,erna.
o novo código -eleitoral.·
Qu~r-me par.ecer, entretanto, que a
Mais grave, Sr. Presidente, e 11a.ca
.espécie é diferente. Não .se tratil. <te isso chamo a atenção da Casa, do
uma proposição cuja retirada. vou eleitorado· brasileiro e da imprensa é
pedir, mas de. um Requerimento que,
qué, segtmdo · estou informarlo vai
jâ tendo alcançado sua meta, está persistir, na nova lei elej,toral, o al.naturalmente prejuili.cado e -:lão de- vejado e nunca assás combacid.J ~s
verá, por · conseguinte, continuar fipositi.vo das. chamadas "s<lbras" !Sto
gurando .na "Ordem do Dia" dcs é, o preceito de acôrdo com o qual os
no.;;sos trabalhos.-.
Deputados que faltam, para compleValho-me, ainda, Sr. Presidente. tar chapas, -vão ser procurados, não
.do ensejo desta questão de ordem que entre os canilldàtos-- mais votados,
.submeto à ·consideração de V.· Ex." mas nos qtiê' pel'tencem. ao partido
para insistir num assunto aqui aflora- majoritário.
·
do quando de um Requeriment:> do
Isso é de suma. imoportã.ncia, quannobre colega Sr. Artur :Ber.nardes
do
queremos penetrar, realmente, nas
FjJho,. que visava precisamente a dar
.:publicidade ao projeto · de · r~forma . avenidas democráticas. ·
Não é uma questão· politica; mas, soeleitoral, pa.ra ·que .chovam suges<:.Je.>
bretudo,
uma questão juridica, e, ·como
.a· respeitO do trabalho que .se e.;tá
tai-;a:eve-ser-encarada
._Aliás, se a le-:
· eiabcrando· no recinto 'dOs gabinetes
varmos
para
o
ponto
de
vista pólitico-;--·
oficiais. . .
eu estarei a cavaleiro, serei insuspeito
! :;ora mesmo, Sr. PreSidente, verif.i>Ca-se, pelo que foi publicado na para falar sõbre o assunto, porque,
imprensa matutina, a necesskÍ.ade de para felicidade minha e de meu Esque· essas sugestões · sejam · amplas e . tado, a' União Democrática Nacional é,
:não apenas de alguns.· E' que,o segun- ali, maioria; continuará sendo maiodo noticia um jornal do · dia, o Se- :ria, e farã; querendo Deus e a nova
:Jilhor Ministro da Justiça entregoJ ao lei eleitoral, o Governador do Estado.
Sr. Presidente da República o pro~. As "sobras·~. po~ conségumte, só poderiam beneficiar o meu Partido, no
jeto· da nova lei ·eleitoral por êle elaCeará,
como o beneficiaram nas eleiborada, eom a colaboração de alguns
·
políticos e juristas. De a.cõrdo cow. o . ções de. 2 de dezembro.
que foi assentado cOllJ o Chefe da
Mas, acima dos interêsses politicos;
Nação '(contínua o jornal) na· reumã.o acima dos interêsses partidários, de. ~teria! de hoje, o projeto v:lt..,u. vem prevalecer a boa proporcionalida.ontem mesmo, ao .Gabinete daqucl2 de da representação e os interesses getitular, a fim de sofrer algumas aJ-: rais da democracia·, que . exigem nã.o
· terações julgadas necessárias.
persistam os êrros da lei anterior, lei
Isso quer .dizer, em outras palavr=.s, - diga-se a verdade - que foi sujei.que. no próprio recinto onde se ri::.<~."l.i- . ta como projeto à consideração dÔ
pula a nova lei eleitoral ou a rt)l<>r- público, apesar de estarmos sob a Dima dela, ainda. estão aparece:J.do notadura, quando a reforma ·atual con-vas sugestões, naturalmente tão lln- tinua em preparo no recinto fechado
·
portantes .que fazem c projeto ,.·oltar dos gabinetes.
:à fonte donde proveio para só depots
SR. FERN.Al\"DES TAVORA ::;er submetido à consideração final do V.v Ex."'
me permite um aparte? Tenho
Sr. Presidente !ia. Repúblic<J.. ·
o praz:;r de informar a V. Ex.a que ci
Ora, Sr. Presidente, êsse p~ojeto . .Sr. Ministro Carlos Luz, em conversa.
ou essa reforma é obra da falibilidade
particular comigo, pediu-me várias su-
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· 'gestões sôbre a Lei eleitoral, naturalmente para delas fazer o que melhor
entendesse. Entre as sugestões que
forneci, uma há no sentido de acabar
com tala: "sobras", que são .injustas,·
porque tõda lei eleitoral que não fõr
proporcional, será anti-democrática.
O SR. PAULO SARASATE- Quanto ao mérito, estou de inteiro acôrdo
com V.' Ex. a; relativamente ao particular das sugestões pessoais, não teriam a fôrça necessária, a mesma fôrça das sugestões da imprensa, do Instituto dos Ad?ogados: ..
O SR. FERNANDO ::r'AVORA- E'
claro.
O SR. PAULO SARASATE - •..
de todos os juristas e democratas brasllelros, que não se podem conform.ucom dispositivos dessa natureza, frutos
da poltitica partidária. E, pa!"a ver-se
quanto é razoável o ponto de vista em
que também se encontra o nobre
Deputado, Sr. Fernandes Távora e
que eu defendo nesta tribuna, basta
l'i!ferir que d~fendo o próprio Senhor
Procurador Garal da República, em
parecer -enviado ao Tribunal, no ri:!curso da U. D. N. contra os Deputados
trabalhistas, quando declarou que, por
fôrça da .lei, tinha aquela opinião, mas
concluiu com as SEguintes palavras:
"E' verdade que outras conseqüências não menos funestas e.~
contramos na aplicação de certas·
disposições da lei eleitoral que importam integração, na càn:lara
Constituinte, de
representantes
com números insignificantes de
votos, em detrimento de outros
mais votados. Mas ao sistema devem ser imputados êsses defeitos
cujas conseqüências temos de arcar, pagando, assim, pesado tributo & uma lei eleitoral elaborada
em momento difícil para o nosso
pais e para atender a uma situação política das mais premenres•·.
Dado de barato que- a lei eleitoral tenha sido feita para uma situacão oremente, a qual teria determinado a inclusão daquele dispositivo, é de consi"'-erar que, ao que eu saiba, não mais

nos encontramos em situação dessa
natureza. Estamos numa fase de plena constitucionalização do pais e P,
natural que não se deva desprezar a.
opinião pública convidando o eleitorado a pronunciar-se pelo voto e desprezando êsse pronunciamento à custa de
um dispositivo da própria lei.
Era o que tinha a dizer, fundamentando a minha questão de ordem, que
espero seja atendida. <Muito bem;
muito bem.

Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Segundo
depreendi, o Sr. Deputado Paulo Sarasate solicita a retirada do requerimento n. 0 42, em discussão uruca.
Não posso, porém, atenéier a S. Excelência, em face do que· preceitua o artigo 73 do Regimento:
"Apresentada uma proposição à.
Assembléia, a sua retirada só poderá ser solicitada no momento em
que se lhe anunciar a votação".
O SR. PAULO SARASATE (Pela oT'dem! - Sr. Presidente, peço vênia a·
V. Ex."' para solicitar-lhe que aplique.
no caso, o a:rtigo 61, alinea f, e não o
artigo 73, porque, da análise do artigo 61, ·alíneas f e g, se verifica que quando o a!"tigo 73 fala. em proposição
não se refere a requerimento.
O SK PRESIDENT~- Pelo Regimento, não posso atender ao nobre
Deputado antes do momento da votação. O requerimento a que V. Excelência se refere está paralisado porque
o de n. 0 16 tem urgêl'1cia concedida
pela. Casa e sem encerramento dessa
discussão não me é facultado conhecer
de outro requerimento.·
O SR. PAULO SARASATE - De
acõrdo con: Vossa Excelência.
O SR. BARRETO PINTO- Peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a.
palavra o Sr. Barreto Pinto.
O SR. BARRETO PINTO <Pela.
ordem) Sr. Presidente, egrégia.
Assembléia:
estamos reunidos
há
dois meses e ·dez dias, ou sejam 'l2
dias. Em 1891, instalada a Const!-

tuinte no antigo Paço Illlperúil de. pois de sairmos do regime · monárquico era promulgada, logo a 24 de fevereiro a · nova. Carta Constitucional
- obra ·perfeiat que estã. servindo de
paradigma e que os brasileiros são
unânimes em declarar a melhor, a
ma;s democrática e a que mais nos
convém.
São decorridos setenta e dois di2.s,
repito, e, abrindo o Diário da. .A.ssembléia, · verificamos que a
ComissãC)
constitucional, reunindo-se há. mats
de 28 dias, não conseguiu passar do
art. 14. o praio regimental, concedido para ténllin_, de seu tmba!ho,
findará no dia 15, segunda-feira, e.tn
que a Câmara não funcionará.
Diz o art. 22, § 5. 0 , do Regimento,
na parte relativa à elaboraçao
ão
projeto: .
·

cutem questões· d·e v.!rgulas, de colocação de artigos ou
substantivO!!.
Decorridos quase 30 dias - o prazo
term!na a 15 - a Comissão terá. 15
cUas, a. juizo da Assembléia,
para
terminar o seu trabalho. E o que vs.1
acontecer é o seguinte: tudo atrapalhi:tdo, tudo atabalhoado, votação em
globo.
E' assim que estamos elaborando
a Constituição da República,
que·
substituirá a de 10 de novembro de
1937. Nem a própria Comissão teve o
cuidado de verificar que, terminando
o seu prazo no dia 15, tleverá pedir a.
'?l:~noga~ão p:re"Vista no árt. 22, § 5.".
do Regimento.
Ora, o que a Comissão está fazendo
no terceiro andar;· poderiamos fazer
em plenário, porque os- projefus dM
subcomissões estão concluidos,
~sto
é, discutir artigos por artigos, porque
"Durante o perlodo de seu traa lei interna declara que a Asse.tnbalho, que será de 30 dias, pror- . bléia poder-se-á transformar . em Corogável por mais 15, a juízo da
missão Geral, de acõrdo com o
§
Assembléia, a :::omissão receberá
5. 0 • letra b, do art. 61.
qlli!lquer sugestão sôbre a elaHá outro aspecto mais grave amboração Constitucional".
da: daqui- -a.--.menos de 15 dias, praOra, Sr. Presidente, por maiores
zo que naturalmente- se ·concederáque sejam os seus. esfôrços, traba- a Comissão votará o projeto atalhando de manhã, depois do meio ::lli!,
balhoadamente; não . vamos conhecer
e mesmo à noite, não haverá possiêsse 'f)ro3ew, po1s teremos de votAbilidade da Comissão constitucional
lo em globo. Ainda mais: para as
conclUir o projeto, como deverl&.
emendas, que surgirão em número
O que acontece é o seguinte: até
superior a duas mil, a Comissão não
o art. 14 tem havido muito esmerila•
t;erâ prazo. Significa dizer. Sr. Preme:Õ.to, muita preocupação com virsidente, que estamos ameaçados, de.
gulas. Ainda há dias, o meu eminen•
acôrdo com o Regimento Interno, a
te amigo Sr. Gustavo Capanema
· ver promulgada uma
Constituição
não vai no que digo o intuito de taque não tenha sido discutida nem
zer mjustiça a S. Ex." - na COm.is•
votada.
são da Constituição, dizia: - é preO SR. PRESIDENTE - Está finciso combater o analfabetismo; predo
õ prazo de que dispUIÜla o nobre
cisamos de medidas em relação
a.
orador.
educação, esquecido S. Ex." de que
O SR. BARRETO PINTO
.Sr.
foi Ministro durante 10 anos. O Sr.
Souza Co~, o meu querido amigo
Pesidente, vo11 enviar à Mesa requeSouza Costa, nunca esteve tão preorimento, para ser submetido à consi- ·
cu~do com o -problema da. disctimideração da casa.. no sentido de connação de r<>..ndas, quando S. Ex.a
ceder a Assembléia mais 15 dias, a
também foi Ministro durante
10
partir de 15 do corrente, para que a
anos, com poderes discricionàrl.os que
Cocissão Constitucional conclua
o
lhe permitiam levar a efeito grandes
projeto de Lei Bá:llca.
mocli!icações.
Findo êsse temPo, que será improrrogável, se o projeto não estiver conE assim, os doutores que la se encont~, com a sua sapiência, d1scluic;o, a Assembléia exercerá as tun-
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Oevo declarar, sinceramente, que
falo com o inlerêsse de colaborar, com
o coração de brasileiro, que desP.ja.
dar a seu pais, mais depressa possível, sua Ld Básica.
Se cons~derarmos que se aproxima
a Semana Santa, devemos prever
trabalho
t'"multuá!'io e sentir a.
ameaça de ter a Mesa de, por !ôrça
de dispositivo regimental, promulgar
Constituição que não represente a vontade suprema do povo.
Eram estas as considerações que
desejava fazer, ao enviar a
Mesa
meu requerimento. <Muito bem).

te:

Vem à Mesa e é lido o seguiuREQUERIMEN'.ro N.0

93 -

llE

1S4.6

Requer a prorrogaçã.~ por mais
quinze dias,- do praZ<J concedido
à Comissão Constitucional pa,ra
elaboração do projeto. da Lei Bá·
sica, a partir de 15 do cvrrente.

Requeiro que, na. fo.rllla do artigo
22, § 5. 0 do Regimento '>eJ.~ coDJCedido,
por mais quinze dias, a partir de
15 do corrente ô prazo para que a
, Comissão Constitucional c3·nclua a
el.Siboração d~ projeto da Lá Básica.
Findo êsse prazo, que é improrrogável, se o projeto s.inda nã~ estiver
concltlliio, a Cãmlara e"<:e!"cerá as
funções de Coo:nissão Geral, para
coDJCluir o traba.1ho, na forma do
art. 61, § 3. 0 , letra à, do nosso Regimento.
Sala das Sessões, H
1946 •. -

de abril de

Edmundo Barreto Pinto.

O SR. PRESIDEJ."'n'E - Trata-se de
requerimento cuja oportunidade foi salientada pelo Sr. Deputado Barreto
Pinto. Nestas condições, vou submetêlo à apreciação da Casa.
O SR. LAURO LOPES - Sr. Presidente, peço a palavra. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Representante.
O SR. LAURO LOPES - <Pela orSr. Presidente, com referên-

dem) -

ao requerimento formulado pelo nobre Deputado Barreto Pinto, permitime sugerir que, se agu.arde a terminação do prazo de que dispõe a Comissão.
O.SR. BARRETO PINTO- Permite
V. Exa. um aparte? Quando se esgotasse o prazo, a .Assembléia L.ão estaria
funcionando, porque êsse prazo ter-.
mina no dia 15, e, se não votarmos
hoje o requerimento, teremos .concedido a prorrogação após esse . término;
O SR..LAURO LOPES- Naturalmente, a Comissão pedirá, na· devida.
oportunidade, e se necessário, a prorrogação de prazo para conclusão dos
seus trabalhos.
Em tais condições, venho sugerir a
V. Ex"., Sr. Presidente, que, só mediante pronunciamento da Comissão da
Constituição, que é o juiz competente
para dizer da necessidade ou não de
mais prazo, submeta à Casa o requerimento do nobre Deputado.
E' o ponto de vista que me permito
oferecer para solução do caso. E nêste
sentido, encaminho à Mesa requerimento substitutivo. (Muito bem, muito
bem).
Vem à Mesa e é lido o seguinte substitutivo:
SUBSfii O Ili'O AO l!EQUERIMENTO · NÚMERO
93, DE 1946

Requer seja ouvida prelimin{Lrmente <l · Comissão Constitucional.
sôbre a
necessidade ou.. não de
'j)rorrogaçíú:J do prazo a que se
retere o Requerimento n. 0 93.

. Requeiro que a Mesa ouça prelimi~
na.rmenve, a Comissão de Constituição.
sôbre a necessidade ou não da prorrogação de prazo a que se refere o.
requerimento.
S. S. 11-4-46. -·Lauro Lopes.

O SR. BARRETO PINTO - P~
a· palavra para enca.rnlnbar a. vot;a.çâo.
O SR. PRESIDENTE - O requerimento ainda não está em vqtação.
O Sr. Deputado Barreto Pinto solicita à Assembléia a prorrogação por15 dias do prazo concedido à Comissão da Constituição para elaboraçAo.
de seu projeto. O Sr. DeputadÓ Lau-

e se . a. Comissão, por sua vez, não
ro Lopes alvitra a idéia de se ouvir
tiver da.do parecer sõbre elas durante
previamente essa Comissão.
outros
20 dias, o honrado Presidente
Tem a palavra, para encaminhar a
desta
Casa,
o grande democrata Sr.
votação, o Sr. Barreto Pinto.
Fernando de Melo Viana, . terá
de
O
SR ~ BARRETO PINTO (Pela
promulgar a Constituição •.• ordem.) Sr. Presidente, concordo
O Sr. Osvaldo Lima - Não em decom o ponto de vista sustentado pelo
Sr. Lauro Lopes, porque tenho a cer- finitivo.
teza absoluta
de que a
Comissão
O Sr. Toledo Piza - Em todo caso,
Constitucional virá, mais hoje, ma.!S
será
muito melhor que a de,1937.
ama.nhã, pedir a prorrogação por mim
proposta.
O SR. BARRETO PINTO - Não
Desejo, entretanto, declarar . o seapoiado.
. . . no projeto da qual se trabalhou
guinte: mesmo concedid.o o prazo de
quinze dias, mesmo trabalhando de
três meses sem'Tesulta.do algum.
ma·nhã, de tarde, de noite, continuaSr. Presidente, estõu corivéncido de
da.mente, vamos dizer assim, não .terá
que coumpri meu dever provando à.
ela concliDdo seu trabalho, ou terá
Casa que a prorrogação será fatal.
marida.do ao plenário . um anteproAo contrário do que afirmou o honrajeto confuso, desarticulado, pois que
do representante do Paraná, duvido
estamós com quase um mês de traque a Comissão Constitucional possa
balho da Comissão e ela a-penas distrazer, dentro do prazo estabelecido,
cutiu quatorze artigos.
seu. projeto à consideração do plenárlõ:---------O Sr. Osvaldo Lima - Por que diz
1T. Ex.a que o projeto virá. desartiO SR. ACURCIO TORRES: -se:.. nhor Presidente, peço a palavra pela
<lUlado e confuso ?
ordem.
O SR. BARRETO PINTO - J;'orO SR. PRESIDENTE: - Tem a
. que está provado que no estudo de
projeto ainda não se conseguiu ir além palavra o nobre representante.
do ·artigo 14, tantas têm sido as disO SR. ACURCIO TORRES (pela
cussões meramente a.ca.dêmicas.
ordem) - Sr. Presidente, julgo, data
venia do ilustre autor do requerimenO Sr. Osvaldo Lima - E dai o trato, desnecessário o deferimento, pela
balho que vier a plenário há. de ser
Assembléia, da prorrogação que 11êle
confuso?
se consubstancia.
O SR. BAR-'IU:TO PINTO - Se a
A Comissão Constitucional vem
.Comissão ·não puder concluir seus tratrabalhando dia e noite, a fim de
balhos, servirão de nurma os ante- mandar a plenário, o . mais depressa
projetos organizados pelas Subcomispossível, o respectivo projeto para,
sões. E' o que vai suceder, e está prea;irovado em gloco, receber. duranta
'Visto pela própria Comissão.
os 20 dias subseqüêntes, as emendas.
Propus 15 dias da prazo, de acôrdo
após o que voltará ao seu seio, no incom o Regimento, Se, nesse tempo,
tuito de ser emitido parecer ·sObre as ·
· llão ficasse concluído o projeto,
a.
mesmas emendas.
Assembléia., de acOrdo com o RegiNão há, porém, necessidade de .que
mento, transformar-se-ia. em Comis- algum Representante - e ainda mais,
são Geral para.· f~er o que constitui não membro da Comissão - venha
-objeto dos trabalhos dos honrados pedir :. Casa a prorrogação do prazo,
membros da
Comissão Constitucioporque · só a própria Comissão pode
.nal.
conhecer da necessid.ade ou :::~§.o da
Sucederá, pois, que, se, dentro do prorrogação de seus trabalhos. tanto
prazo de que dispomos para apresen- mais que, no instante, verificamos que
ela tem, como seus órgãos diretores,
tação de emendas - vinte cllas -
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O Sr. Barreto Pinto - A proposta
mocrático - partido majoritário nesta Ca.<;a - e o sublider da União .Deque V. Ex.8 apresenta, e com a qual
mocrática que, na função, · represenjustamente, fundamentei' meu requerimento substitutivo, é
no sentido
ta ta!llbém a opl.:úão dos partidos menores filiados, no Parlamento, à. ação
de que qualquer prorrogação seja 'conda União Democrática Nacional.
dicionada ao pedido da Comissão
Data venia ainda, Sr. Presidente, do
Constitucional.
nobre colega Sr. Barreto Pint.o, devo
O SR.~ ACURCIO TORRES - Era
dizér a V. Ex.a que, em face do exo
que tinha a dizer, Sr. Presidente,
posto, considero intem:t)estivo o requea
fim
de que a Assembléia Constirimento a~resentado.
·
tuinte não aceite o requerimento em
o Sr. Barreto Pinto --, Intempestivo, aprêço, concordando, assim,. em ·que
não: porque, como V. Ex;a sabe. o
tôdas as providências a sere:n 'toprazo termina no dia 15. No dia 15
madas a respeito do assnnto, con·am
estar:l ten:ninado o outro prs.zo de 30
por conta do órgão diretor ca Coti:lisãias. A Assembléia, portanto, vírã o. são da Constituição. (l!Iuito bem;
. conceder um prazo qu(; já estará exmuito bem.)
tinto, se, como pretende o· ilustre oraO SR. BA..'q,_"''.ETO PINTO - \:!)':'"a
dor, fõsse . o requerimento apresentaenca:minhar a vota.ção) ( •) - Sr.
do na· sessão. ordinária de amanhã,
Presidente, solicito a V; Ex. que, aiporq"Qe a Comissão Constituci11nal, de
ante do que acaba de declarar o Uu~
0
a.côrdo com o § 5. do art. 22, tem
30 dias, prorrogáveis, por mais 15, a . tre colega Sr. Acurcio Tôrres seja
concedido o adiamento da vota~ão ào
juizo da· Assembléia.
meu requerimento, porque será !aO SR. ACURCIO .TORRES- Setal sua rejeição: será, mesmo, cnonhor Presidente, a minha opinião é a
ver no molliado, visto como em nosque acabo de dar à Assembléia, opisa proxima sessão se extingue o 1:rra-.
nião que me envaideço· de oferecer,
zo de 48 horas. Basta referir que ~té
porql.Ie é a do meu Partido e. tamagora não fomos além do artigo 14
do projeto constitucional.
bém, a opinião da maioria parlamentar. Só à Comissão, a que a AssemO Sr. Acúrcio Tãrres PeçQ Ubléia: entregou a. feitura da
Carta
cença para v.m aparte, a fim de es•
Constituciollal, cabe, se assim o julclarecer ao nobre Colega, que a IJrorgar, vi: ao plenário pedir prorrogaroga<;ão não será pràpriamente forção do p_razo dos seus trabalhos, ou
mulada em requerimento ao pleu:J.rl::J,
dêle impetrar outras quaisquer provimas submetido - digamos assim dências que julgue necessárias, ao mepor 'V. Ex., Sr. Presidente, ~ue é notã•
lhor procedimento. . • ·
~ advogado -· e:t-<>!fciO, pela Mesa,
a pe<iido ~ p:ópr:la Comissão.
O Sr. Aureltan.o Leite - V. Ex."' tem
inteita. razão.
O Sr. La.uro Lopes - Muito cem.
O SR. B.ARRETO PINTO - Seja.
O SR. ACURCIO TOR..~ES - ...
como for, Sr. Presidente, requeí.r~ o
do órgão técnico, no molllento invesaài2.ll!.ento da votação do meu requt.tido de poderes por esta Assembléia
rimento, reservando-ma para falar
para elaborar o projeto constitucionaL
sõbre o assnnto oportunamente, pois
Neste se consubstanciarão a opinião dos
é f::. tal apareça um pedido de !J1"0rseus membros, a opinião de outros Serogação por 15 dias ou quem sabe? nhores Representantes, através emenpor :maior prazo, para que contill.uem
das para ali enviadas.
Submetido,
os
ç.,cretos-leis ...
· então, à votação o projeto, ofereciO
Sr. AcrlTcio Torres - E' ins1nlladas . outras emendàs em plenmo, fição
malévola
de V. Ex. Uma. causa sãO
.,.a.lmentf" ~ Comissão emitirá parecer
definitivo sObre o que jul.g.a.r deva ser
os decretos-leis; outra, o or8ão constia futura Constit"..Ução Federal da Retucional, que trabalha até altas !lo·
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ras · ds. noité para concluir a sua tarefa no mais breve perlodo de tempo
- possivel.
O SR. BAP..RETO P~TO - Re. queixo, pç.is, Sr. Presidente - rc:;lito ·
- o adiamento da votação de meu
. requerimento, reservando-me o direito de tratar do assunto em outra <Jportunidade, visto como
não teremos
· Constituição tão cedo. (Muito :bem;

dado o precedE!llte de ainda há pouco,
acho que a questão de ordem formulada pelo nobre Representa.nte Sr.
Acareio Torres .sõmente deve ser solucionada d<!pois de ouvida a Comissão · Constitucional sôbre o req1J.erimento do Sr. Barreto Pinto •
O Sr. Acurcio Torres -

V. Ele."

não me deu o prazer de ouvir o que
acabei de diZer. Se V. Ex." ·me ouvisse com a mesma atençãO dispen· muita bem).
sada aos demais colegas, saberia que
O SR. PRESIDENTE - Há. sôbre
o entendimento rui. Comissão Consti'à mesa um requerimento de adiamo:!ntucional é para que sejam computo da discussão de outro anterlo=entados apenas os dias úteis.
te apresentado. Os Senhores que apr0O SR.. PAULO· SARASATE - Ouço
vam o adiamento solicitado queiram
sempre· V. Ex."-com-a--simpatia a·
levantar-se. (Pausa)
que faz jus. Mas V. Ex.a fala em
Foi rejeitado.
Os Senhores que aprovam o suost1-/ nome da Comissão· ~nstituclonal ?
tutivo queiram levantar-se. .(Paus-:z.)
O Sr. Acurcio Torres - Falei agoFoi aprovado.
ra com· o Sr. Presidente. A ComisAntes de dar a palavra ao Deputado · são Constitucional entende que só
Mário Masagãó, comunico à ~'\ssem.
devem ser computados os dias úteis;
bléia que chegou à Mesa, de parte do mas, como nosso entendimento não
Sr. Chefe de Policia, um convite aos
tem,jôr~--~a A.::sembléia, em. matéria
-srs. aepresentantes para assistirem
de interpretação regimental, -levantei_:_
ao hasteamento da bandeira n'1.ciua questão de ordem, na representação
nal, no edifício da Policia Centnl, Ito . da maioria parlamentar e da C<lml.sdiâ 21, em homenagem a Tiradentes.
são Constitucional, de que sou membro, para que o Sr •. Presidente a deO SR. ·ACURCIO 1'0RRES (Pela.
cida.
ordem) - Sr. Presidente, é próp:.iamente uma auestão. de ordem que \'1'O SR. PAULO SARASATE - Exanho lévantar· perante V. Exa. ·;):lo .€.ntamente por isso, pedi que V. Ex.'".
tender da Comissão da Constituição, Sr. Presidente, só decidisse o assunno prazo estabelecido. no § 5.0 cio a':t.
to no momento oportuno,.. isto é,
22 só deverf.o ser computuios os dlas
qua.n1io entrasse em debate a p~ropo
uteis; entrtStanto, como o Regime:<1to sição que se encontra sôbre a. mesa..
fala em prazo de 20 dias, pediria que E digo isso porque não quero, no mo-.
,y_ Exa. interpretasse o dispositi·1o.
mento, me declarar em oposição ~
Parece-me, data venia, que .'l memeu nobre colega Sr. Acurcio Torres.
lhor ·interpretação do art. 22, § 5o ·cMuito bem.)
seria esta: como o próprio ple.:tá::lo
não tem fll:l.cionado aos saba<i.os e, O SR.. BERNARDES FILHO
{Pela ordem) (•) Sr. Presid-ente,
sabidamente, aos domingos, naquele
voto
contra
o
requerimento
do Sr.
prazo são computados apenas os dias
Ba.rreto
Pinto;
mas
não
posso,
positiute!s.
vamente,
estar
de
acôrdo
com
a in-.
Era o que desejaria que V. Exa.,
terpretação
pretendida
pelo
nobre
subnesta questão de ordem, decidisse,
lider
desta
Casa,
Sr.
Acurcio
Torres;
para. perfeito conhecimento da Com.U:parque, a admiti-la, terlamos de insão constitucional.
verter por completo a significação juO SR. PAULO SAR.A&TE (Pela
rídica da expressão "30 dias", consordem) Sr. Presidente, sou autor. tante do § 5. 0 do art. 22 do. Regi&L emenda. que fixou em 30 dias o mento, por isso que, onde :9:uer que
ptazo para elabora.r a. Comiss§.o Cons. tttucionill seu trs.balho. · EntretantO,
<•> ~ N""ao !ol revisto pelo orador~
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fale em número de dli3s para. marcar um prazo, êsse n~ro de dias
só pode ser interpretado como d~
dias seguidos. Reza o § 3. 0 :
" . . . dura;nte o período de seus
tr-S~ba.lhos, que será. de 30 dias."
Donde não ser. possível admitir qUeira o Regimento referir-se a dias úteis.
Quiz o Regimento, e não poderia deixar de ter querido, referir-se ao sentido juridico que se dá à expressão,
isto é, 3~ dias seguidoo (M"I.I.ito bem.)

O SR. PRESIDENTE Em direito, os prazos se contam por dias
ou meses. Quando por mês, a expressão é tomada no sentido do mês
comum; quando por dias, êstes são
segui-dos, excluindo-se o último. Essa.
s. interpretação ·que se dá à. lei: os
30 õ.ias v.ã.o do primeiro dia do mês
&o dia similar do mês seguinte, ou
s.té à "Véspera, se o mês tem 31 di·as.
Assim se contam os praios em juízo; de modo que os 30 dias que tena a Ci>missão seriam segmdos, .até
~ esgotar o trigésimo.
Essa, a. interpretação dos tratadistas e d-o Dll:eito Civil. Não existe
a prática. ·de considerar diiLS úteis e
inúteis, d:eSpreza;ndo-se êstes. .
A Comissão, porém, oferecerá seu
entendimento e a Mesa, no momen'to oporttmo, proferirá sua decisão.
O SR. PRESIDEl\'TE :.... Tem a
pala.wa ·o Senhor Mário Masagão.
O SR. MARIO MASAGã.O Sr.
Presidente, há cêrca de 30 dias, iniciei um discurso, que foi interrompido,
por se ter esgotado a hora do Expediente. Tenho hoje a oportunidade de
reencetá.-lo, mas o seu assunto !oi
debatido no seio da Comissão Constitucional, onde externei as idéias
que pretendia· expor aqui. Cuidarei,_
por isso, de um tema que me parece
da maior relevância., qual seja o da duração do mandato, tanto no Poder
Executivo como no Legislativo.
Duas faculdades do povo são essenciais .na democracia: a primeira é
a de investir no poder quem bem lhe
pareça; a segunda, a de mudar os
representantes que tenha eleito. Ambas· essas faculdades se realizam, admiràvelmente, no sistema parlamen-

tar. Com efeito, a eleição, tanto nêsse como no sistema presidencial, satisfaz, plenamente, o Primeiro dêsses requisitos, permitindo que o povo
coloque nos postos, do Legislativo ou .
do Executivo,· as pessoas que escolheu.
Relativamente ao segundo requisito
- possibilidade de alterar os quadros governamentais - não obedecem,
entretanto, a sistema igual o presidencialismo e o parlamentarismo. Com
efeito, no regime parlamentar, o voto
que derruba o gabinete, dissolve as
câmaras e provoca eleições gerais, realiza plen<tmente aquela possibilidade.
Mas no sistema presidencialista não
há derrubada de ministros, pessoas ela
confiança do Presidente da Repúbllca; e não se pode sequer pensar em
dissolução do Congresso, porque isSo
transfo=aria o Presidente em ditador.
Será., entretanto, incompatível a democracia. com o regime presidencial?
Certamente que não. ·São coisas
conciliáveis, mas conciliáveis imica.;.
mente mediante a curta duração dos
mandatos.
·
Com o mandato longo, assim para
o exercício · do Poder ~ecutivo, como
para o do Legislativo; não haverá possibilidade de realizar o povo o segundo
requisito do sistema demócrá.tico, isto
é, a renovação dos quadros, quando
entenda convenientE! a substituição
dos representantes que lhe não tenham agradado. ·
Conseqüentemente, · ou o. presidencialismo se realiza através de mandatos curtos, ou o presidencialismo é
incompatível com . a democracia.
(Muito bem.)

O Sr. Pa.u.!o Sa.razate -

Com pra-

zos curtos. do regime anterior ao que
estamos construindo, ou tentando
construir, havia as chamsdas ditaduras presidencia.s, quanto mais com
os prazos ela.stecidos como se preten- ·
de I
O SR. MARIO · MASAGAO O
aparte de V. Ex.a corrobora a rnlnha.
afirmação, e muito lho agradeço.
Nos Estados Unidos, a questão foi
resolvic!.a pela brevidade do mandato:

o Presidente da República é eleito por

Ainda hâ pouco, em r-esposta ao
discurso de Stalin sôbre não ser de"Em benefício da •tese da brevidade mocracia o govê·::no inglês, pois, dizia,
dos mandatos, peço licença para ler só um partido, ó trabalhista, ali hoje
à Assembléia
carta com que me governa, Churchill replicou. nos Eshonrou· c Sr. Professor Sampaio Dó- tados Unidos, com a clareza e a seria, uma das culminâncias in:telec- ~gurança que lhe são peculiares, detuais do Brasil.
.finin<lo a democracia como a realiza.
o mundo ocidental.
Diz o professor- Sampaio Dória, (Zé) :
Ela é o govêrno · de dois princípios.
O primeiro é o direito que tem o
"Rio, 8 de abril de 1946.
Meu caro Masagão - Tenho aeom- povo, organizado em partidos, de dar
. panh:l.do, com alguma intranquilida- preferência a um dêles, para lhes cons. de, os trabalhos da Comissão Cons- tituir o govêrno.
titW,nte. Certo, tem a Constituinte,
E o segundo é o direito qu-e,tem o
até hoje, cumprido
galhardament-e povo, de muàar, a qualquer tempo,
seu dever. Ainda · há poucos dias, aspor 'PTQCessos constitucionais, o go. sistí. ·a uma de suas sessões plenárias. vêTno que haja instituido.
Apesar do calor dos debates, e alguma
Nada mais cl?.:ro. nem mais de acôrpaixão política na linguagem, a iin- do com a realidade dos fatos: a depressão que trouxe, foi que o congres- mocracia é o consentimento .do povo
so de hoje inspira mais confiança que na invest'..d.ura e no eurcício-ão-poo anterior. sente-se, na atmosfera àer. J;:ste assentimento se dá medianque ai se respira, o propóstito verbal ' te 0 exerCÍCiO de dOiS direitOS: l. 0 ) 0
de dotar o pais, já meio desiludido, de eleger o povo o govêrno qu~r haja
·. com uma constituição que valha.
por bem, e 2. 0 ) .o. de mudá-lo, a ·qual··
Não obstante, algumas· opiniões (e quer tempo·; dentro da lei.
Sabe você que a falta de qualquer
hâ indicias de que se generalizem>
·parece irão estragar, para infelicida- dêstes ~dois direitos arruinaria a ~s
de geral,, as instituições democráticas, trutura democrât1ca. O primeiro, sem
o segund~urpa--àrdemoc:racia· a. ~~·
que todos esperamos com anciedade.
breza de seu nome. Não se compre.; .
Sabe você, melhor que eu, .andarem
· de briga, no mundo, hoje, duas con- ende o direito só de eleger o govêmo,
cepções. entre si contrârias, do que sem o de criticá-lo, 'debatendo-lhe 05
seja democraeia.
·
atos, o de chamá-lo a contas ou de
Uma é a do ocidente, é a democra- responsabilizá-lo, o de mudá-lo, em
suma, quando o tenha per infiel ao seu
cia em ação na Inglaterr::J.. nós Espensamento.
Seria desfalcar a demotados Unidos, na Suiça, na Holanda,
cr-<-<:ia
de
um
de seus elemen;;os vina Dinamarca, na Suécia, na Notais, como se da água se subtraiss·e o
ruega.
·
oxigênio, e já não seria água. sem o
A outra é a do · orienté, a que se diz
direito de mudar o povo o govêrno
o modêlo mais apurado, a que se ins- que já lhe não agrade. o que terá
talou na Rússia, com a adoÇão do instituido, com a eleição dêle, é a esmarxismo. em política de ests.do.
cravidão politica. Em vez de eleger
Na concepção do oriente, a democra- representantes da. nação, terá. e!eito
cia se confunde com a ditadura em
senhores do povo. Para que os esconome do oroletariado, pois que é o lhidos nas urnas não degenerem em
proletariado <o maior nllmero) quem senhores, 'é l.Íldispensável que possam
pelo menos. nominalmente, à institui as urnas· revogar-lhes o mandato. E'
· :pelo veto.
·
· o exercício pelÓ povo do segundo diNa concepão do ocidente, como ex- reito: o de mudar a qualquer tempo,
pressão e.~ata do fenõmero inglês 'ou sem revolução, o govêrno que lut'ja
- norte-americano, a democracia se organizado.
Quem ignora que êstes dois direiconstitui ·de dois principias irrzdutí. veis: o da eleição, e o da prestação tos se realizem à maraVilha no -regi·de contas.
·
me parlamentar?

quatro anos, e os Deputados por dois.
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queda dos gabínel;es por um simples
voto da maioria - parlamentar já é
mudança do govêrno a qualquer tempo; por prcx:esso constitucional.
Não cessa, aqui, porém. o exercido
pelo _povo do segundo direito: o de
mudar o govêrno, quando já lhe não
pareça bem. Se, no regime parlamen-

tar, a providência
fõsse .apenas a
-queda dos gabinetes, ficaria o povo,
afinal, com ela, sujeito ao parlamento com a palavra última e soberana.
ll:ste pode acontecer que também pas. se a querer em contradição com a
vontade geral.
·
Para que o. povo tenha a palaVl'a
última sôbre seu destino, a providência, !'.o sistema parlamentar é a dissolução do parlamento a qualquer
tempo, para que a nação, em eleições
gerais, atualize sua vontade no parlamento.
Eis af as àua.s peças no exere1cto do
segundo principio da- _democracia: o
· direito de mudar o povo o ,govêmo que
tenha eleito, sempre -que lhe pareça
ter-se êle convertido de representantes. em senhores, de mandatárlos em
donos.
a
Perdôe-me, meu caro amigo, se lhe
relembro essa trivialidade de direito
público.
Mas é que sinto; .na atmosfera rei·nante, ce. quem sabe? já não ~.e7á o
mal envenenado de ambições a atma
da constituinte, de que você raz parte) pressinto um desvio da boa doutrina, um ccx:hilo do senso orãtico,
um- êrro de técnica polftica, um •tentado à verdade democrática, ::entra
as liberdades populares e o futuro do
pais.
Mas não antecipemos. Você é, em
direito, não só pllblico, como ~m outro qualquer sector, dcs mestres maiS
eminentes que já honraram a F.acu!dade de são Ps.ulo. Além dist.o, sua.
tolerâne!.a é imensa. 'Por isso, não
há de me levar a. mal a. rememoração
destas idéias.
A democrac!.a não é só narlamenta.r. A civilização poUUca- do no"lO
mundo criou o segundo métodP de
real1zação
democrâtica: o slstema
presidencial.

No regime presidencial, que os Estados -Unidos idearam e aperfeiçoaram, desde há mais de século e i"!eio,
o mecanismo constitucional, com que- ·
os representantes eleitos pelo povonão se abastardam em senhores dO"
povo, e a liberdade democrática em
escra·;iê.iio politic<?, não pode ser, ~-m
regune parlamentar. Neste, as duas'
tirar nem por, o que magnífica o
p~as são a queda dos gab~netes, e a;:
dtssoZução do parlamento.

Mas, no 1·egime presidencial, não há:
gabinete, nem se dissolve o congresso.
A ca.racte::-istica esssencial do presidencialismo está precisamente nestes dois pontos: 1. 0 ) f)m lugar de mn
gabinete responsável perante o parlamento, o ministério é da escolha der Presidente da República, que, por sua..
vez, não responde (salvo crimes definidos em lei) senão perante a nação-: nas urnas, quando da sucessão presidencial; 2.0 ) com a independência re- ·
ciproca dos órgãos da soberania, a impossibilidade de qualquer. poder dissol,.ver a composição de outro poder.
O regime _presidencial encara; na
pessoa do :Presidente, as funções dechefe e as de primeiro ministro, mas;
não lhe confere o direito de dissolvero congresso.
A luz destes pr:iricfpios do presidencialismo, que inventavam, os constituintes norte-americanos, pars. não tirar ao povo o direito de mudar, quandti
lhe apraza, o govêrno que haja ele'it~
assentaram providências magníficas,_
equivalentes à queda dos gabinetes e:à dissolução do parlamento.
Não é possivel, no presidêncialismo,_
queda do ministério perante o paria-·
mente.
E' inconcebfvel, no presidencialismo,.
dissolução da câmare.
O dilema foi, então,terrivel: ou adotàr o regime de ser o povo livre apenas.
quando elege, ficando escravo até a
nova eleição, (pols que teria de obde-cer ao que o congresso quizesse, embora à revelia sua) ; ou adotar medida.•
que equivalessem, ao mesmc tempo, à.
queda de gabinete e à dissolução do
congresso.
Sobra_~m. aos constituintes daquela.
nação bem-aventurada a intuição jurfdico da liberdade e o senso politico.
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da democrácia. Não admitiram a, ignomia de ·organizar, sob o aparato de
fórmulas democráticas, a escravidão
de seu povo. Não lhes pareceu digno
:assegurar-lhe, apenas, a liberdade de
renovar, trocar, ou mudar, periodicamente, os seus senhores.
Não lhe quero evocar tôdas as providências constitucionais e:1tão adotadas, para que ,não perdesse o povo
o direito de mudar, a qualquer tempo,
.ou a tem:po breve, o governo que tivesse eleito..
Apenas me permito lembrar duas
dessas providências as que para nós,
agora, interessam, como medidas de
salvação pública.
. As duas providências da constituição
norte,-americana fÓram:
Primeira a eleição direta, de quatro
.em quatro anos, do presidente. Não,
-eleição pelo parlamento, que pode não
representar, na hora em que elegesse,
-o sentir dos partidos, a ·opinião pública, a conciência da nação. Mas elei.ção extra-parlamentar, ainda que em
dois grãus, e, pois, aparentemente indireta. Aparentemente, porque na realidade, com o mandato imperativo dos
eleitores presidênciais, (homens ::le
,partido) a eleição é direta..
·Esta, a primeira providência. Pode o
,povo, com ela, reeleger o presidente.
E' direito imprescriptivel de sua soberania. Mas, de quatro em quatro anos,
toma contas de como se houve o presidente no desempenho do mandato
-que lhe haja conferido.
A segunda providência foi a brcvi.daà.e do maruiato dos deputcuics. Na
grande República do Norte, o mandato dos deputa,dos é de dois anos. Dois
anos, apenas. E isto, há ma1s de
cent<> e cincoe."lta anos. Já orça pela
septuagésima oitava legislatu..-a narteamericana.
E porque, para os deputados, esta
'brevidade de manda.to?

Porque a Câmara dos Deputados, no
:regime presidencial, é indissolúvel. Se
pudesse ser dissolvida, a qualquer
tempo, como no regi.me parlamentar,
:poderia o mandato ser de quatro, cin.co, seis ou dez anos.
A prudência
.áconse!haria, sem liúvida, que não
'fôsse ·demasiadamente longo. Mas a
<!issolução, a qualquer tempo, ou a

breve tempo; impede que os representantes do povo se convertam em
s!:n.'lores do povo. Sem a dissolução,
porém, do congresso, como há de a nação. · depois de nomear legisladores,
conservar sua libez:dade, sua soberania, se durasse longo tempo o mandato ir_revogável que lhes outorgasse?
Não teria sentido . •4. brevidade do
mandato, porém, assegura o regime
democrático, por manter no povo, o
direito de mudar o govêrno, sempre
que êste se divorcie de sua opinião
dominante.
Em dois anos de mandato, nenhum
deputado, ambicionando, como é ·natural, sua reeleição, êar-na- traição cu
na 'tolice de se opor a seu .partido,
à. opinião do eleitorado que o elegeu.
O afinamento de suas opiniões com a
da· consciência nacional se mantém
perfeita, pelo menos· tanto quanto se
logra obter, no regime parlamentar,
.com a dissolução, a qualquer temp(),
do parlamentÇI.
.
:r.vras uma cãmarã; · com-· mandato._
longo, e indissolúvel. é a maior tera..,
tologia ;QOlitica, que já se viu; é tmtção aos ideais democráticos, a mentira de uma democracia de fachada ..
Meu caro amigo, dê tudo que pu..;
der. contr::.. isto que se anuncia: mandato de quatro. ou seis anos,
dos
deputados· numa Câmara indissolúvel.
Fico, às vezes, a ·pensar que, com o
projeto de mandato de Câmara por
mais iie dois anos, como é nos Estados Unidos, o que o Brasil demonstrá ao mundo é que não está realmente maduro para a democracia. Pareceu estar, quando procedeu às eleições livres de dois de dezembro.
Mas estas são apenas o começo da
democracia. o complemento essencial é o direito de mudar o povo o
govêl'I).O que haja eleito,. sempre que
lhe pareça estar êle · em antagonismo com o. que pense.
Nunca, porém, com uma Qãmara indissolúvel, durante quatro ou seis, . e
porque não dez anos?
Onde está a civilização do Brasil,
para supOr que é democrática a constituição que perfilhe uma Câmara in-
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• dissolúvel, <veja-se bem) indissolúvel,
ca.. Mas, ainda. que se verificasse a
·durante quatro ou seis anos?
reincidência de candidaturas oficiais,
Entre nós, na primeira Repúbica,
o mal da escravidão política, na lon-os constituintes tiveram a compreengevidade dos mandatos, em Cfunars.s
-são · inteligente do problema. Foram
indissolúveis, seria infinitamente mais ·
1tté ao mandato· por três anos. Já. era
grave, e ninguém deixa o mal que
uma concessão à época: pais de posofra, por um mal maior.
-pulação esca.ssa, longas distâncias das
De qualquer forma, o que seus ami-cidades entre si, ausência de vias de
gos esperam de sua inteligência elacomunicação, atraso geral do povo. - ra, e, de sua,_ çultura invejável, e de
Vá la: três anos, e:n lugar de dois.
seu amor à terra c{lill'I:Hn,. é_ a defesa
Mas ir além, come, levianamente, se
inflexível da 'democracia, para que_ .se
fêz em 1934?
não se convertam os representantés-E, hoje. será que .se vai incidir,
de homens livres, os eleitos de .uma
como se propala. no mesmo erro, na
nação livre, em senhores de uma· ramesma incompreensão? Por que não
ça escrava e perdida.
ousar'logo a vitaliciedade? Poupar-seSem o· direito de mudar o povo, .a
ia ao povo a humilhação de renovar
qualquer tempo, ou a tempo breVe,
periodicamente senhores. Ao menos
sem revoluções; mas por processos
, isto!"
constitucionais, o govêmo que .haja
O Sr. Aureliano Leite Na moinstituido, não haverá democracia.
narquia também era assim: 3 anos.
Dir-sc-ia que não temos cérebro
O SR. MARIO Mr~AGAO - Prospara comprender o que é democracia
sigo na· leitura:
ou n§.o temos caráter para realizá-la.
"Fala-se que uma eleição custa caro.
J!: outra, porém. a verdade. Todos
Será isto razão de ordem individual,
sabem que o plano da longevidade do
indigna de ser articulada numa Consmandato legislativo é inspiração do
tituinte que se preze. Se nada se gasinteresse contra a pátria.
tar,. as eleições não se . deixarão de
Fora da brevidade, já não importa
:realizar.
ser o prazo quatro, seis ou de dez
Prega-se-igUalmente a precaução de
anos. O que ninguém tolera, é a es-evitar a influência do presidente da
cravaturà, embora democrática na
República nas eleições. Pa..ra tolher a
ilusão de que elege ... senhores.
O
interferência degeneradora do govêrno
que
todo·s
o.uerem,
é
não
eleger
senhonos pleitos, o mandato dos deputados
res, mas rapresentantes de sua von.c!.eve ter a mesl:na. duração do mantade.
Nem foi pa.ra legitimar, em '
·dato presidencial. Eis o que se . al~
eleições,
uma forma de tirania ou.- de
ga, para que o govêmo não suprima
ditadura,
que a Pátria delegou a um·
-a altivez do congresso.
punhado de seus filhos o exercício da
Esta razão, embora de cabo de essoberania.
·
.quadra, tem alcance, Ill!lS negativo, e
A responsabilidade dêsse crime cairá
maior ·do que parece. E!n · primeiro
inteira sôbre a cabeça dos homens
lugar, é labéu de escravocrata, atiraque ai estão -na ccnsti..tuinte, a. que
do às' .S:aces dos presidentes. Em sevocê meu caro amigo, empresta a luz
gundo lugar, não é o povo_,yio tolo,
de
;eu saber e a retidão de seu ca-que se deixe· enfreiar tão · fàcilmente.
ráter.
.,....
::sa..o::tará que se lhe p::-oporcione um
regime eleitoral, digno de um povo liDo seu· A. cZe. Sampaio Dori.a.
'1/Te, e não como o aue, entre nós,
Parece-me, si-. Presidente, da maior
.até 1930, era .lei vigente. .:Mas deatualidade
o assunto, e sãbia a. oripois do voto secreto, · e da justiça
êntação
tra__çado
nesta carta do PrOeleitora.I, a interferência do presidenfessor
Sampaio
Dória.
·
te, que quisesse decair em fraudes
eleitorais, já não tem valor. Contra
ó Sr. Owa.l4o ·Lima- V. Ex."' não
ela estará vigilante a. . opinião públl- estará. em boa companhia.

•
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pode diminuir e; até, desaparecer, deO Sr. Aureliano Leite - Ao contrário: está. em excelente companhia.
pois que se estabeleceram no Brasil c.
veto secreto e a Justiça Eleitoral.
O SR. MARIO MASAGAO ·-:- Estou
:t;;sses
dois elementos, através dos quais
na melhor das companllias, e muito
a opinião pública se manife&ta com
me bonro com ela.
fôrça n-ova, podem afastar de nossas
O Sr. Sampaio Dória, quer como
cogitações o arg"..unento relativo à.
professor, quer como ministro, quer
colncidêncl.a dos mandat.os.
como cidadão, tem mantido linha
O Sr. Gabriel Passos - v. E.'(." acaigual em todos os tempos. ~ homem
bcu
de ler -uma carta do Sr. Sampaio- .
qué jamais se afastou da maior no- .
Dória,
na qual ~e fala no mandato.
breza, dignidade e elegância, em qualpor
quatro
e por dois anos. Essa coinquer momento da vida pública ou parci-dên-cia
alternada,
do mandato do
ticular, e tem prestaào ao pafs serviEXecutivo
e
do
Legislativo,
é necessá.ços de relevância tra.nscedente.
ria
para
assegurar
o
eqililibrio
dos doisNão ignoro qtie existe nesta Assempara
que
um
'não
.tenha
mais.
poderes,
bléia quem pretenda o mandato presifôrça
que
o
outro.
--------dencial por seis anos. o. próprio Senbor General Eurico Gaspar Dutra.
0 Sr. Coelho Rodrigues- O manentretanto, com a sua intuição de soldato dos Governadores é de 2 a.nos.
dado honesto, já declarou, segundo os
O SR. MARIO MASAGAO - NãO>
jornais, que não pretende ter sido eleiera minha. intenção entrar na correlato per mais de quàtro anos, consõante
ção dos mandatos presidenciais e lea tradição republicana do Bra.sil.
gislativos; queria, apenas, chamar a
<Muito bem.)
atenção da Assembléia para a necesSIdade do lilanda.to-lll:e_~e~ deixando pa.. Relativamente ao mandato legislàra me pronunciar mais I!:llriuclosamen-- ti:vo, não se pode esperar dos Srs. Rete no plenário, depois de ser a êle
presentantes senão que,. na qualidade
entregue o projeto que está sendo elade autores da Carta Fundamental, o
borado
pela CVmfssão da Constituição~
limite, sem esquecer que, !ora da breEra o que tinha a dizer. (M:"1Lito
vi-da-de dêle, ·não é conciliá.vel o sistebem. Palmas.> ·
ma presidencial com a democracia.
O Sr. Osvaldo Lima -· Que diria
O
SR. ALUISIO ALVES.- Sr.
o nobre orado::.-, como técnico e proPresidente, Senhores Representantes:
fessor de Direito, e não como partidáconvocados para a honrosa tarefa de
rio, sõbre a coincidência dos manda!!.ssentar, após oito anos de govêrno.
- tos do Executivo e do Legislativo?
ditatorial, os rumos de um novo regime
democrático, e enquanto a Co. . O SR. MARIO. MASAGAO '-- A
:ni.ssão
Constitucional elabora seu proquestão de coincidência dos mandatos
jeto,
é
realmente útil que para aqui
tem sido considerada como fundamen•
tragamos
detalbes de alguns prcbletal, nesta matéria, a meu vêr errõneamas
que
interessam
fundamentalmen:mente. Ela preSsupõe, em primeiro
te
à
Nação
problemas
politicos,
lugar. procedimento irregular do Preeconômicos
e
sociais
todos
êles exisidente da ·República,. qual seja o de
gindo
soluções
imediatas,
todos
exigiu-'
inflUir, com a fôrç~t do care::>, nas
.:10,
dos
Constituintes
de
1946,
estuda
e~elções que se realizem. Julgo que
demorado
e
reflexões
muito
sérias,
ê..~e aspecto da questão não deve ser
Os problemas políticos têm, lmporcolocado no terreno puramente técnico
~§ncla considerável, ainda mais quanda elaboração constitucional, embora:
do nos lembramos que vimos de oito
:seja de importância. na ortentaç§.o doa
.J.nos de ausência de debates dêsse gê·Partidos.
nero, e temos de estabelecer, para nós
O Sr. Coelho Rodrigu,es - Mais vale · e os nossos pósteros, um regime baprevenir do que remediar ..•
seado no consentimento popular.
O SR.• MARIO M.ASAGAO -- ComOs problemas econômicos alcánçam
preende-se, porém, que se essa influ.mportància lndlsfarcável, tendo em
ência e...-a muito graooe anteriormente,
vista, sobretudo, que o delírio infla- ·
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--clonista dos últimos anos criou, para
-o povo brasileiro, conóições de vida
muito difíceis.
.
Entretanto, Sr. Presidente, tenho a.
1mpressão de que nenhum problema de
~.ordem politica ou econômica alcança,
nesta hora, a significaç&o do problema da voloriZaçã.o do homem. Penso,
nêste .aspecto, como Angel Osório,
-em seu livro "Los fundamentos de la.
:Democracia Cristiana": o homem é o
eixo e o fundamento da vida. Tudo
há de ser construído pelo homem,
para o homem e sôbre o homem. O
'"Estado é um organismo criado para
serviço e garantia do homem. De modo que não se ha de diZer que o homem é p"l.ra o Estado, sinão que o
:Estado é para o homem".
Eu -relembraria, nesta oportunida.:1e, a palavra autoriZada do Senador
Aifredo Palácios, constante de discursos parlamentares reunidos r~é> seu livro "La defensa del valor humano",
para considerar, de acôrdo com seu
-ponto de vista, que, no abandono do
homem, no desconhecimento de seu
va~or moral, social e econômico, está
a. raiz de todos os males presentes.
Diz o Senador Alfredo Palácios: · "A grave crise de que padece a civilização atual, se deve em grande parte
à estrutura utilitária, mecânicamente
capitalista, de nossa organiZação, e a
falta de consciência construtiva dos
dirigentes tem permitido que se consagre mais atenção à produção das
coisas do que ao cuidado dos homens,
ao progresso e desenvolvimento das
máquinas, do que ao . bem estar e o
futuro dos seres humanos".
E, confirmando seu ponto de vista, faz esta interrogação tril.gicamente verdadeira: "Se uma máquina se desconserta. apesar dos
cuidados vigilantes do industrial,
ai está o mecânica para consertá-la imediatamente, depois de
observar, uma a uma, tf>das as engrenagens. da m:iquina. Pcrém,
quando se altera a vsita do ope..""àrio que é parte do sutil e complicado mecanismo -psico-fisiológico,
quando o organismo da mulher
proletária se aniquila pelo trabalho, quem se preocupa?"

Sr. Presidente, evocando estas
palavras do p·arlamentar argentino, eu ainda chamaria a atenção
da Casa para aquela irônica afirmação de um sábio belga: "Os Governos se encontram, do ponto de
vista dos seus deveres em fre:!te à
saúde pública, na mesma situaç&o
do criador que sabe o que vale sua
vaca, mas, ignora o que va~e sua
mulher".
Parece-me que êsse sábio - e foi
Ensch - escreveu tendo .em vista a
realidade brasileira. Ai:lcla hã. .alguns
anos, enquanto entl'e mil nascidas vivas, mais de 500 crianças, de zero a
um ano, morriam de fome, s"m pro-:vidências eficientes do poder púb"ico,
testemunhavanios a importação. oelos custosos meios aéreos, de pintos de
raça, alimentados com Emulsão de
Scott, e mantidos em aviários bem
instalados!
Sr. Pnside:nte. chamados pelo povo
brasileiro para traçar os ru."Dos de sua
vida política, neste ano auspicioso de
1S46. é preciso que encontremos <tma
fórmula de conciliar o que há de a pro-·
veitável e útil nas experiências do passado, com cs anseies e as inquietudes
da hora presente. No exame de nossa
política conetitucional vemos que a
Constituição de 91, tecnicamente tão
perfeita e para a qual, - neste aspecto, - todQs os elogios são justos. colocou-se, do ponto de vista dos ?roblem::.s humanos, muito longe da realidade brasileira. A Constituição de
34, nascida das profundas inquietude.'
muitas vêzes esquecidas no exame histórico do êxito da Revolucão de 30.
refletiu alguns aspectos da D:ossa grar..:
de tragédia humana, mas - nós o sabemos - essa Carta Magna foi um
sonho que durou três ancs. A Constltuição de 1937, mantendo algumas das
conquistas da de 34, assegurou alguns
dos direitos de sua politica social, mas,
na verdade, arrancou ao homem o que
êle ·tem de essencial, o que êle se:1te
indispensável para uma vida feliz, que
é a liberdade.
O SR. JOSg AUGUSTO -

bem.

Muita
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O SR. ALUISIO ALVES - · E' necessário, portanto, que, em 1946, revendo os exemplos do passado e sentindo os anseios do povo, estabeleçamos novas diretriz:s de uma politlca
que tenha. como preocupação principal
a defesa do capital humano. E' ·Imperativo de::nocrátii:o, porque, quando
cs povos se abandonam, quando não
há uma crescente ascenção dos níveis
de civilização, dominam as minorias
fanáticas e os malogrados homens providenciais; e é um imperativo patrióoco, porque, como já disse Stuart M11l,
"não se faz uma Nação de primeira
categoria com homens de tercei.:ta. categoria':.
Na realidade, o que é o Brasil de
1946? Somos quase um deserto. · Enqua!J.to os países da Europa, como, por
exemplo, a Bélgica tem 252 habitan;,es
por quilômetro quadrado; a Inglater~
ra, 239; a Itália, 121, a Alemanha, .L2il;
a Austria, 76, a França, 74; nós nos
apresentamos com a nossa vasta extensão territorial e a ridicula densidade demográfica àe 5 habitantes por
quili)metro quadrado !
O Sr. Campos Vergal - Essas nações a que V. Ex." se referiu são hoJe

decadentes. O Brasil, entretanto, é um
grande país e está surgindo agora para
o mu.'ldo, para o consêrto das grandes
potências.
O SR. ALUISIO ALVES - Aceitando o ponto de VlSta de V. Ex."- e participando da mesma esperança, oergun taria à. Assembléia de 1946: que
temos feito para, realmente, nos cons~
tituirmos numa grande nação do futuro?
O Sr. José Augusto - Apoiado.
O SR. ALUISIO ALVES -Olhemos.
o panoroma universal. Vejamos a qué
situação um falso conceito de ci<ll:zação arrastou o mundo, tendo em
vi..sta o decréscimo dos coeficientes de.
natalidade.
Tenho aqui um quadro de -àf11érsas.
nações: Rússia, Itália, Suécia, Nor;ega e muitas outras, oelo qual vuificamos que, nos últimos 50 anos, decrescem os coeficientes· de natalidaue;.
A aceitarmos que
o Brasil é uma.
grande Nação, que vai marchando
para destinos mais ausp1c1osos, íJE:rgun taria se--não -estaJ;Il.OS participando
dos mesmos erros, se também no-Br;:t.sil não decrescem ano a ano os co'lficientes de natalidade ?

Coeficientes de natalidade em

Pais

.Ano

. ....................

. ..................
. ..................

1849
1730
1890

Noruega . ................
Bulgária . .................
Rumã.nia
................
Checoslováquia .......•.•.
França . ....................
Chile . ............. - .......

1931
1914
1894
1923
1830
1859
1898
1911
1925
1913
1905

Rússis.
Suécia
Itália

.

.....

. A...--gentina (capital)
Estados Unidos ...........
CanaGá
................

.Austrália

. .

......................

Nova Zelândla ...............
Africa do Sul .............

192~

diversos . países

Coe/ . Nat.

42,1•
. 32,2
41,2

Ano

Coe/. Nat-

1938
1934
1935

28,6
13,7
23,8

16,29
45,1
42,1
27,30
36,6
43,2

1935
1934
1936
1935
1931
1935

14,55.
30,0
30,7
18,31.
14,3
34,1

43,9
25,1
27,1
28,0
26,6
27,1

1940
1933
1934
1934
1934
1934

19,3
16,4·
20,4
16,4
16,5
23,5

•
Quase todos êstes dados foram collüidos no livro "Pobla.cion Mundial", de A. M. Cs.rr-Saunders.

Mais

de

adiante, terei

mostrar

à

quase •todos
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oportun~e

Assembléia que em
EstaO.os do B:rasi.l,

ereeção de três ou quatro o~ coeficientes de na.talidade · diminuem
progressi'Valllexrve, com a mesma. ce1en.O.ade com que di.nllnuem os coeficientes das Nações em deca.dêp.-

...

cia.
O Sr.
Jurandir Pires .
Não
seria talvez um índice de civilização
a diminuição de natalidade, do _qu-:!
prõpria.mente um tniÍI>Ce de ruina de
um pais? ü;so por uma razão muito
simples; porque os g:randes paises
mUito populosos, como .). Chtna e a
lndi.a, que têm o so1o a.I;bérrimo e
a.lmn'Clância de matérias primas, são
de ~a.u inferior de civlliza.ção.

O SR. ALUISIO ALVES Por
êsse oritério que V. Ex.a adota, o
Brasil nJmCa será a n.a.Qão de futuro
auspiciosamente · preconi.za:ta. pelo Senhor Campos Verga~!.

o

Digo que

Sr. Juraneir Pires -

a civilização e a grandeza .de um

O SR. ALUISIO ALVES....:. Tenho
a mão, por exemplo; a si.tuacão de
vá-nas cidades: Belém: em 1939, tiIlha
"coeficiente :l.e m~talida.de de
20,1 e, em 1944, ap:-esenta~a 18,4;
Teersina, em 1939; 25,5 e em 1945,

em.·

9,8; Fortaleza, em 1939: 42,2, e em
1944: 25,7; João Pessoa, em !939:
33,9; em 1944, 32.3.

Quase tõdas as CSJ!)itais brasileiras
apresentam situação igual, exceção
feita, apenas,_ para Pôno AlegrE:, Belo
Horizonte, Cuia,bá., São Paulo e outras.
Vejamos os quadros seguintes:
Natalidad-e nas Capitais Brasileiras

<1>

Coe!'. por 1.009 hab.
1934 Ano~

1938

População Nascidos vi·rcs COe.
coe:nctente

1934 -

4.582.0(}2

1935

99.874 -

21.79

povo não se medem pei.a qualidade
1936
da. sua terra nem pela quantidade
de sa.a. g.ente, mas, sim, pelo gM.u de . 1937 -

4.722.320

105.22;)

22.28

4 ·824 000
5.256.923

1M.557

22.08

119.153

22.56

cwtw:a do seu povo.

1938 -

5.364.112

12! .427

22.63

Total

24.749.447 -

552.240- '22.31

O SR . •U.UISIO ALVESfeitam-ente.

O Sr. José Augusto imprescin<diveis.

Per-

São '!atôres

O SR. ALUISIO ALVES

Terel

. (1) -

Nos diversos qua.drc.>, a soma

opo:rtumda-de de most:ra: que nada

das populações para

·ou quase nada fizemos ainda para
V9Jloriza.r o elemento ntunanc. no BrasiL

pode variar, devido à n~ce.;s!d~..d':! da
subtra.Çii.o das populações das capitais
para. as quais, em um deteiminado

.O Sr. Jurandir Pire.s de acõrdo com V. Ex.".

o

mesmo ano

A1 estou . ano, não eram aoessiveiS os dat.:los
vitais.

- _;;_3att·-Nf!-taliãade por_ l. 000 'habitantes -nas Capitais _BrasiZeirCUf

Dados forneciãos pêlo Serviço -Federal de Bioesta,tfstica
(Sujeitos à revisão)
Ca;pitais
::Manaus . . • .
Belém . . . . . • • . • •

1939
34.6
20.1

São Luis . . • .
.. •. .• ••

16.0
25.5
42.2
36.5

~eresbla

.Fortaleza • • • . • • • •
Natal . . . . • . . . . •
.João Pessoa • . . . • •

33.9

.Recite.. .. .. .....•

28.8

Maceio .. .. .•

24.5
22.3
27.5
70.1
21.0
19.2
24.8
24.8
25 .1

.Aracajú . • . • . •
Salvador ·.. . • . .
Vitória . . . . . .
Niterói . . . . . .
Distrito :Federal . • •
São Paulo . . . • . •
Curitiba . . . • •• . .
Florianópolis . . .
· Põrto Alegre

1~

l94.l

22.6
21.0

10.9
10.9

13.1

20.9
13.8
6.9
34.7
36.2
27.0
27.1
22.9

17~8

40.3
36.3
33.0
27.9
21.7
18.9
27. O
44.0
20.1
19.7
25.4
25.6

23. 2

25.2
22.5
19.8 ·
19.4
25.3
24.9

25.6 ·

..

19.1
z1.2
22.1
30.4
31.0
29.1
Cuiabá • . . • •. . .
7.8
8.2
7.4
Goiânia . . . . . . . •
14. O
17. ~
14.4
Ainda não recebemos ciados completos.

:se.to Horizonte.. . .

Sr. Presidente: enquanto diminuem

-os coeii.ci.entes de natalidade, crescem
os de nati-mortalida.de e temos, no

registro do Dr. Clovis· Correia da eoota, a Capital Federal apresentando em
1929; - 73,10 por 1. 000, e em 1938,
~,20 por 1.000.
O Sr. Attrelia.no Leite - Nesse caso,
como explica V. Ex." o crescimento
óa. PO>lulaçã.o, se aumentam us mdices
de nati-mortalida.de e diminuem os

de natalida.de ?

o SR. ALUISIO ALVES -E quem
.está. explica.ndD isto ?
Decresce a :natalida.de; aumentam os
-coefiCientes de nati-mortalldade e de
mortalida,de infantil; crescem as cifras de menores abandonados, e de
tuberculosos. Co~o tirar, dent!"o dêsses números a esperança por um Brasil forte e grande como todos desejamos?
O Sr. Bastos Tavares -

Permita
um esclareclmento. &ses fn-

V. :s=x.&
dices de natali<:iade não corresponà.em

-1MI1.
1ii. 8 .
Üi.S

20.1
14.1
'7.0
40.5

19«3
16.6
16.6
16.8
15.2

194.4
26.4
26.4
18.4
1ii.7

1.945
44.9
44.9

8.6

7.9

9.8

25.7
51.1
32.3

-4;;.2

30.0

36.3
43.5
30.2

27.5

23.4

23".7

20.3
26.6
25.6
24.2
22.2

19.6
24.0
19.6

44~7

25.3
25.6
25.G
21.5
26.2
25. o
25.3
22.2
28.5
8.5
!8.4

25 .. 5
40.4
22.6

25:{)-~J7.0___

25.7
31.0
2{).9
30.8
10.0
11.3

24.8
33.6

24.,3

19.6
22.5
20.0

23.1

37.4
1().3
12.7

à realkla.de .. brasH~ira.,_ Pi>rque os óbitos são registrados sistaniãtiiã. -rt:.--·
gorosamente. Ninguém é enterrado
sem o atestado.
O mesmo não· ocorre com os nascimentos, não registra.dos em grande
-pereentagem. Dai a. discordância. entre os índices de nataliàade e roo:rtali-dOOe.
. o Sr. Hamilton Nogueira. - Evidentemente, os inàices de natalidade
não correspondem à realidade; mas
mesmo que dispuséssemos de fndices
exatos, como por exemplo, os do último recenseamento; em 1949, ainda
ai teriamos fndice baixo para nosso
povo: 40 por 1.000 em todo o Bra.sil.
Mas explica-se: em seis capitais brasileiras, a nataltdade é menor que a
mortali<!ade, segundo dados estatfstlcos do Serviço Nacional de Estatfstica..
E aqui só podemos discutir com dados_

e

oficiais.
O SR. ALUISIO ALVES - Agradeço a. va.liosa contribuição ào S:r. Se-
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na.dor Hamílton Nogueira e, report&bdo-me à. declaração de há pouco
do nobre colega Sr. Bastos Tavares,
aceito em parte, a culpa que S. Ex."'
atribui à. · ineficiência das nossas estatísticas, para revelar com exatidão
os índices de natali<l&de.
· ·
Se, porém, S. Ex."' acompanhar o
·desenvolVimento do meu estudo, verificará que vou recorrer a outros documentos - estes indiscutíveis - para
provar que, realmente, a politica social dü Brasil ainda não dispõe de
meios suficientes para perfeita defesa
do valor humano.
ó Sr. Bastos Tavares - De pleno
~Nl.o com V. Ex.8 •
O SR. ALUISIO ALVEs - F.<;ses
meios, · que vou utilizar, são estatisticas apanh3.das · criteriosam.ente no
meu "Estado, Rio Grande do Norte.
Sr. Presidente - ouviu a Assembléia a declaração feita pelo ilustre
Senador IDmilto Nogueira, baseado
em conclusões . do ·último Recenseamento, de que · em seis capitais brasileiras a natalidade é menor do que
s. mortalidMie.
Realmente, Sr. Presidente, esta infornlação é quaiquer cousa de aterrador, e basta verificar a situação do
Distrito Federal para concluir que, ou
'!~dotamos já e já um sistema de de.iesa do valor· humano, ou estamos
. praticando conscientemente um suicídio .. e Oferecendo ao povo um atestado
de mcipaci<lade da democracia que
. tão lentamente vai morrendo em nossa
Pátria:
No Distrito Fede.ral, ·Sr. ·Presidente.
os coeficientes de mortalidade infantil atingem ainda.. conforme depoi. mento de Oscar Clark, a5 cifras já
desaparecidas há século e meio, dos
paises vanguardciros da civilização.
E porque ? Porque, n!> Rio, temos 800
leitos de maternidade para 27.000 partos, informa o Dr. Marcelo Garcia;
temos 33 postos de. pue.-IcUltura, quan.. do, atendendo à nossa população; devf.amos ter 200, na opinião do Dr.
Carlos Florenc!o de Abreu. Isto sob o
aspecto propriamente assistenciaL Exa- ·
minando o largo panorama. econômico, a situação ainda é mais alar-

mante, ·e chega a ser comovedora, senão vergonhosa, a tragédia comum
que se desenrola ria. humildade dos lares das classes pobres e médias. E
para não reviver aos Srs. Constituintes êsse quadro melancólico e depnmente, basta salientar, aceitando a
autorizada palavra do Sr. Martagão
Gesteira, que, de 6. 000 crianças que,
em média, morrem · anualmente no
Rio, 70%, isto é, 4.200- podiam ser salvas se outras· fôssem as condições econômicas e espirituais de suas famllias.
E é o Dr. Adamastor Barbosa quem
-afirma, com a responsabilidade do seu
nome, que, de 7 crianças que mor. rem aqni, 5 são p_or causa alimentar ..
Se assim é no Rio, onde, de acôrdo
com -o ISBB, temos um médico para
540 habitantes, e melhores devem ser
as condições gerais de vida, avaliemos rio Maranhão, onde eXiste um.
médico para 19. 000 habitantes, no
Ceará, no PiaUí, no Rio Grande .do
Norte, onde temos. um médico para.
10.0C e 1-5.000 habitantes, separados.
ainda mais, por grandes distâncias e
sem suficientes meios de transporte,
Que ·não será, Sr. Presidente, nas
327 municípios, com 5 milhões de habitantes, que não dispõem de um médico, e nos 990 municípios, com 20 mi- ·
lhões de habitantes, que não contam
com um leito de hospital ?
N.ão argumentamos com . detalhes
isolados. Tudo isto, Sr. Presidente, é
reflexo de uma situação generalizada.
O Dr. Teófil'l de ll.J.meida, em "Iniciação da Moderns Organização Hos.;.
pitalar", publicação· oficial do Departamento •Nacional de Saúde, dá ês- .
tes informes contristadores:
.«por cada 1.000 habitantes, ·o
;:l~il possui, sàznente, 1,6 de I~í
to". Em outras pàlavras, de 1.000
doentes, apenas um poderá contar com um leito de hospital geral!

- Se o enfermo :fôr tubercu!o. so, alienado ou leproso, terá, apenas, 1,10 de leito.
- O número de leitos em todos
os hospitais do Pa.fs não excede
de· 168.869, incluídos ·os destinados a tuberculosos, leprosos e loucos.
.
.
.
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E o Dr. otávio .1\ires, comenta."1-·
do êstes dados escreve: "Assim,
·:se cada um dêsses 168.869 leitos
puder aga.zalhar, anualmente 10
enfermos (cálculo exagerado> so
obterão ·o tratamento indispensáve~ ·1.168.690 _pacientes, isto para
uma populáção de 43 .milhões de
pessoas, das quais, no min'rno, 10
milhões bradam, chcram, imploram por 'üma. cama num hospi'tal ...
E em relação aos menores abando·
nados? São . tã,Q numerosos, · que
nem a.s estatísticas podem reg1Stá·
los. Não me refiro· ao interior, ao Pô·
b
d
t d
re ·e ecan a o interio! brasileiro.
Basta olhar as ruas da metrópole do
pais e da capital de São. Paulo, um:
· dos mais· prósperos Estàdos da Federação, onde vivem, ou antes, vegetam, dezenas de. milhares de menores
abandonados e delinqüentes.

o Sr. Bastos Tavares _

E
·
essa pro-.·
porção aumentará sempre, porque em
um paÍS • com<J o nosso, que não cuida
de a!astar fatores anti-higiênicos~ não
. pode contax com uma geração forte.
capaz não só de sobreviver, como de
:formar uma _apreciável proporciona.lldade de normais. .
O Sr•. Hamilton. Nogueira _ Estsu
em aesacõrdo ·. com 0 .ilustre Representante, Sr. Bastos Tavares, porque ninguém mais .a.dinite que a delinqüência infantil seja o. resultado de
uma f~talidade genética, e sim 0 re;ultado do meio ambiente. Dobyawnskl.
em livro publi{:ado recentemente, faz
to<lo histórico do Reformatório Nossa
Senhora de Pompéia, criado por Bartholomeu .Longo, para responder a
· Lombrozo, e de!llonstrou que a delinqüência. genética não é uma fatalida<ie .genética, e sim conseqüência do
ambiênte familiar e soc!il.
. O Sr. Bastos Tavares - Isso na concepção de Lomb:rozo, como êle a con·
cebeu.
O Sr. HamiltOn .Nogueira - Antes
de Lombrozo. . Bartholomeu Longo,
para responder a Lomb:roso, criou o
Reformatório Nossa Senhora de Pom·
péia, é citou, até grandes personalida.-

des t:a. Itália que tiveram origem muito humilde. E a História da geração
recente salienta que grandes fa,mflias
que honram a N<Jva zeelândia, desct:nderam de degradados dP. Inglaterra. :
·
O Sr. Bastos Tavares :_ Mas .publicou, tall).bém, trabalho nesse sentido.
eitando nu:inerosas familias em que se
·verifica a mesma tendência. delituosa..
. O SR. ALUISIO ALVES - O aparte do nobre ·Deputado Bastos Tavans
já está suficiente respondido, e com
Indiscutível exati-dão, pelo nosso ilustre
colega,'Senador Hamilton Nogueira •.
·conJ;inuando nas minhas consid~ril.ções. quero chamai" a atençá9 da A:;sembléia. p!na cis--inàie:e_s__de_ j;uberculese que, . juntamente com os números
já apresentados sôbre diversos pro.
blemas, constituem as cores trág:c::t.5
do qua.dro que venho pintando. En- ·
quanto Nova York regista l4 óbitos ·
por tuberculose, em 100 mil habitantel!,
Hamburgo 75, Lollidres 79, ~.·ll.m 90,
Buenos Aires 150 o Rio a "cidade
·
'
'
- marl:tVil:hooa.~!,-z.presenta 300 óbitos por
mil.
·- ··· -- ..... ___ ·-~100
Ainda há pcucos dias desta tribuna,
o Sr; Deputado- A.gostinho Monteiro
mostrava, docuinentada.men.te, que, ·.
tendo em vista a ·n'OssB. populaç:i:>, a ·
produÇão de leite n'() Pais co.·respon- ·
dia apenas· a uma colher diària, por·
habitante.
·
Isto me fez recordar um cartaz que.
há alguns anos, via sempre nas ruas
de R~ife: "Beba leite. ·Leite é saúde"·
Propaganda· realmente útil, ;;e exis- ·
tisse, realmente, lei.te •• ;
Com êstes daoos estatlsticos, estamo~
. ez:1 situação nada alentadora para o
presente e para o ·ruturo do 'S!asil, e
um reflexo . dela estã na tnqmetação
dás massas urbanas. com a '""novnçã,o ·
das greves, quase. sempre .onundas de
causas ec.onõmicas, sem falar 'na. .
amargura desencantada. das masslis ·
das populações rurais. Sr. Presidente, em. tais cond!ç~,
os ConstitUintes de 1946. precisam me- ·
dir, exatamente, as suas respt>DJ;abllida.des, para definir n::. riova Jartll que,
do direito de nascer, decon:em para ~

-
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Estado graves deveres: o de d.;fesa ds :Proteção câmpleta, um cuidado carivida," o da educação, o· do tra!>a:ho,
nhoso a.o meio rural.
. enfim, o da justiça social.
·Há de se começar do campo para a
cidade
e não desta para aquele.
Que temos feito neste rumo ao longo
de cinqüenta anos de vida rep.::bliO SR. ALUISIO ALVES
De
can:a?
acõrdo com V. Ex... - E no _ setor
Em Lonàres, entre cem JaleClmentcs
amp1o da assistência social? Veremos
por tõdas as causas, a metade ~em vi- oportunamente, em estudo mais deVido até mais de cinqüenta e nove anú~;
morado. Por hoje, registro, apenas, um
em Buenos Aires, a metade d.osaparece fato. Quando na Argentina 9.5 autodepois dos quarenta anos; no Rio de ridades militares verificaram que 30%
Janeiro, quase um têrço dos óbitos dos convocados para o Exército erll.ln
ocorre no primeiro ano de vida!
julgados incapazes, o Senador Atf::-edo
No Uru.,o-uai, a porcentagem à:e óbi- Palácios foi para a tribuna do Setos é de 9,2 por mil habit.a~tes; na nado e fez tremerem suas paredes,
América do Norte. - a me~a e ae conquistando à:e pronto medidas capazes de atenuar o mal, e do integr-A
10,9 - ; na Arg.entin:a, 10,8; na :a:ocumprimenw
dessa legislação ~eve a
- :!anda, !O; na Dinamarca 10,3.
Nação
Argentina
grandes pregressos
E no Brasil? Em 1934, 16.2.0· em
confirmados
pelos
dados estatísticos
1935, 17,15; em 1936, 17.94; e..n 193i,
já
aqui
comparados.
18,7; em 1938, 18,81, (até .aq:.ú nas
O Sr. Agostinho Monteiro - Aqui.
Capitais- e de agora por diante no Rio
V.
Ex a sabe que ci Ministro da Guerde Janeiro), em 1939, 17,7; .;:n 1940,
ra
declarou que, no Sul, 50% ·dos
17,8; em 1941, 18,2; em 1942, 17,9; em
conscritos
nâo eram aceitos por del~, ·18,00; em' 1~, 19,6. e em 19-<5
ficiência
de
saúde e, no meu Estado_,
1.7,ô, ha'Vlendo ·capitais, como Natal:
..
essa
percentagem
ainda é maioi:, tanque no perf.odo de 1939, a 1945, os da.
to
que,
por
ocasião
da convocação,
dos estatísticos registram o cocfiéteni.e
·em
sua
maiOT parforai:n
recusados,
de mortalidade geral por · mil habite,
por
carência
alimentar.
tantes Vlal'iando- de 25,7 a 42,,;._
O SR. ALUISIO ALVES-. Quan-.
· Que temos feito para resolv-=r igualdG
na Alemanha se verificou uma
mente o problema relativo à cdttcação?
diminuição
de capacidade dos seus
ArgUmento ainda, a êsse · resp.>...Ito, com
jovens
para
o E.."l:ército, de 55% tõda.
dados de outros países: a Finlândia
a
Nação
o
alarmou
e dai nasceu o
apresenta 100 alUDtOs ptimários por
plano
de
Guilherme
II,
tão util sob
mil habitantes; a Dinamar.::a 106· a
aspecto
do
fortalecimento
da raça.
o
Jiungria 109; a Austrália 111 a_ S~iça
O
Sr.
Jurandir
Pires
O
orador
. 114, a Itália 119, a !nglater=a,' 125, a
Noruega, 127, a Polônia, 131, e em mm-· conhece, sem dúvida, o trabalho .de
Carrel, que assevera que nesses cui·tos outros países os. dados se apres;:ondados de eugenia da raça longe de
tam nesta altura, ao passo q~...e o Bramelhorarem as condições do povo; o
sil oferece apenas 51 alunos ;>or mH
que . se verifica com_o conseqüência é
habitant-es e abaixo do Brasil, ·tp';nas
se encontram Nicarágua e a :Bo:!.J.vh. uma ·redução na própria formação da.
nacionalidade, como aconteceu· .na ·
· ·Consolemos-nos... a índia também.~
Alemanha.
O Sr. ·Campos Vergal- Devo d!Z~l'
a V. Ex.a que.o êrro vem de longe, porO· SR. ALUISIO ALVES - Reg115que o Govêmo tem permitido a ru~a
trei apenas o fato, não me detendo·
do homem do campo e se os nom.::ns
no e.ume de todos· os aspectos do
do campo não continuam êsse êxodo
programa de Guilh~rme II. Quero•. ·
para as grandes cidades é porque não
porém, chamar a atenção ·da Assem. há mais acomodações. Na .>vlução de
bléia. Constituinte pai-a o f&to :ie haqualquer- cios problemas brasile;ros te- . ver o Sr. General Eurico · Gasps.r
mos de iniciar pela base, dan-5o uma ·nutra declarado, na sua camp~lla.

-
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· eleitoral, · se não me engano · na Ca- · des discursos. afirmou o preclaro Zeatpital Paulista; que mais de 70% dos der da. lJnião Democrática Nacional.
convocados · para o Exército havia:n
Sr. Otávio Mangabeira, que o regime
democrático nunca fôra devidamente
sido recusados por deficiência fisica.
praticado no Brasil. Admitindo esta
Pergunto: que foi feito daquela data.
. e. esta parte para resolver tão . cla.- verda<lt!, retrucou-lhe o ilustre zéader
da maioria, Sr. Nereu Ramos, que tomarosa situação, denunciada pelo
dos
nós, os constituintes de 'l946 deex-Ministro da Guerra, então canveríamos
assumir o compromisso, éom
didato à Presidência da República e
a·
Nação,
de que a democracia sera
hoje Chefe do Govêrno?
efetivamente praticada de agora em
diante.
·
. ·O SR. PRESIDENTE Advirto
ao nobre _orador de que está find.o o
Não sei, Sr. Presidente, se bastaria
tempo· de que dispõe.
êste compromisso vago, para que a
democracia tomasse realidade e conO .SR. ALUISIO ALVES - O Sesistência em nosso Pais. Outros faIlhar Presi'Ciente adverte que o meu
tôres existem áínda, que tanto podem
tempo está findo. Antes, porém, de
facilitar, como obstacular a realizadeixar a tribuna, proponho-me a, na
ção dêste ideal de tôdas as· consciênp:róxima · oportunidade, demonstrai."
cias livrzs. Mas nenhuma dúvida pode
que tôda a polftica social até hoje
haver que, de nós, cobstitu4lte~ _cl~.:.
~atada no Pais tem pecado sobretu"
do, pela descoordenação, sendo fato • pende muito; depende quase. tudo.
E eu não hesitaria em dizer, Sr. Prenotório que ..da tulmutuária legislasider.l;e,
que dependesse tudo, se; a
ção existente a respeito destes proexemplo
de tantas históricas assemblemas, estã,o incumbidos nada mebléias, algumas em nosso próprio país
nos do que três l'JI"..ini.stérios, todos os
realizadas, a nossa tivesse plena a
Esta.dos e até os Municípios,· sem que
consciência do seu poder e muito alto ·
haja a. procupação de sistematizar as
o conceito do seu dever.
medidas indispensáv-eis ao for~aleciSeja comÕTor,·a -nós, 3.-esta_assem. menta de nossa raça e à. defesa do
·bléia, que um futuro próximo · Cl.irá. ·"
nosso futuro.
foi grande ou mesquinha, se soube
O Sr. Bastos Tavares - Desorienta- se
ou
não elevar-se à altura da sua misdas e mal articuladas ..
são, cabe, por certo, a maior tar~.
a mais pesada responsabilidade n€sts.
O SR. · ALUISIO ALVES - Deso~
rtentadas . e mal articula,das diz oern ·obra de restauração democrática, que .
o .Sr. Bastos Tavares, e é necessário se promete, talvez, mais do que realmente se de:;eja. Nós constituimos,
que ·examinemos êsses defeitos essas
nesta conjuntura, o fator decisivo e.
· sit'I.Iações para sob a lemb:rll.nç~ dêsses êrros, traçar, na Constituiçã,o de · portanto, máxima será a culpa, se fõr
1946, rumos definitivos de uma nova
nossa.
polftica social, .a fim ·de que, no fu,..
Sr. Presidente, a bôa prática da
turo, quando nos pedirem contas de
democracia
depende de duas coisas: as
nossa ação, possamos responder . s.ns
instituições
e os costumes. Onde adepé.steros que fizemcs alguma corsa.,
quadas
fõrem
as instituições e são os
pelo homem brasileiro, e, em conseestará
assegurado o desencostumes,
qüência, pelo futuro do .Brasil e c:a
volvimento
desta
nõr da civilização,
Civilização.
que é .a democracia. Onde defei· .(Muito bem; muito bem. Palmas.
tuosas fêrem as instituições, poderão
O orador é cu.mpri~tado).
os costumes corrigi-las e desenvolvêlas,
se .houver consciência â.emocrâ:..
.. o SR. PRESIDENTE.- Tem a~.!.- tica bastante
forte. Onde máus fõrem
lavra o. Sr. Raul Pilla.
.
os costumes, poderão êles, gradual·.o SR. RAUL PILA (lê o seguinte mente, modificar-se, graças ao funciodiscurso) - Sr." Presidente, Senhores . namento d.e instituições convenientes,
·Representantes. Num dos seus gra~- . capazes de corrigir. e educar. {
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·era, Sr. Presiclenta, coni nenhuma
sam consigo mesmo os falsos démo·destas coisas contamos nós na. prec~at::;s, aquêles que coin tal nome se
sente conjuntura: nem costumes, nem
arreiam para m·;;:lllo:- explorar a causa
institui~es. Os costumes, que já não
pública, reduzir-se a democraCia a
·eram óons, perverteram-se completat<nla burla, em que o burlado é o povo.
mente com a prolóngada ditadura: e
Basta, porém, comparar o govêrno
as instituições, também inadequadas,
&.utccrátieo com uma democ1·acia mais
destruiu-as o. golpe de Estado de 10
cu menos perfeita, para desfazer o sode r.cvembro. Estamos pobres. despi-·
fisma e apreender fàeilmente a grande
dos, inteiramente nus para o exerverdade contida em tal definição. Decício da democracia. Encontramo-nos
:t:!ocrp.cia não é govêrno de um ho~em
na situação do falido que, depois· do
-ditador ou monarca; nS.o é também
govêrno de um grupo seja êste, emdesastre total, se dispõe a fazer vida
bora, ~a clas:;e cu uma casta. Não
nova.
ser..do o govêrno de uma pess6a ou
Por onde havemos, pois, de começar,
de U.'ll gru:;Jo de pessôas, sõmente pode
Srs. Constituintes, senão pelas instiser o gov&rno do povo. ll:ste é :cealtuições, que dependem tão sõment-~ de
mer~te quem se rege, emb::;ra JO fa;;a
um ato ·ua nossa vontade? Como
indiretamente, por meio ~:/delegacomeçar, senão criando u:n mecanismo de democracia, em vez · de um . dos livremente escoihidos. ·~e, e ninguém mais, é quem traça o seu rumo
mecanismo de despotismo; um. mecae elege o seu caminho. 1\'Ias, nas na ... nismo capaz de originar, por seu próções coàcmas, constituídas de muito~S
prio funcionamento, novos e mais samilhões de. habitantes, niio podem o:s
lutares costumes, para que, então, inscidadilos reunir-s-e na praça pública ~•
•tituições e costumes se harmonizem e
ainãa, menos, reunir-se a miúde, par&.
mutuamente se rcrforcem?
delibarar acêrca do· seu govêmo. Não
. Enorme, já o disse e repito, é a
se
podendo reunir em c.olossais assemnossa responsabilidade. Nesta vasta e
bléias,
os cidadãos. delegam os seu:s
. desolad:l. planície que politicamente se
poderes
a representantes livremente
nos afig:ura o Brasil, bem ou mal
escolhidos.
Surgiu ::ssim a democraci&.
escolhidos, bem ou mal preparados,
representativa,
(!Ue se contrapõe à de·somos nós os arquitetos que hão· de
mocracia
direta,
só possivel nas ci:lançar. os fundamentos da democradades
estados
da antiguidade cia até agora inexistente. Ela será o
or..de
os
cidadãos
se
reuniam na p:raça
que nós quisermos que ela seja: nem
pública
para
deliberar.
ma.i&, nem menos.
Na democracia direta, o povo de:Q11e é, porém, democracia? Não palibera
e elege os seus magistrado::;, os
rece inoportuno indagar o que seja ela
seus
governantes,
os executores da
quando a . nós incumbe, justamente:
sua·
vontade.
Na
democracia
indireta,
realizá-la. Nem impertinente será perelege
também
os
seus
representantes,
. guntá-lo, depois das mistificações e
os cidadãos que por êle hão de dedas· perversões a que temos assistido.
liberar, segu..'ldo certas regras defiQue é, pois, -democracia? J:: simplesnidas.
xnente o govêrno do POYO pelo povo e
A primeira condição da democracia
para o POV<:J. Nem mais nem menos.
é,
pois, a· eleição popular, a escolha.
Ainda aqUi se verii!ca a evrdsde dade governantes e representantes. Não
quele assêrto, segundo ·o qual as coisas
basta, porém, eleição para a caractegrandes e profundas são eminenterizar. se asism !O&se a monarqu!a.
mente súnples.
absoluta, desde que· eletivo fõsse- o so.Govêmo do povo, pelo povo e para
l::era!!o, como o foi ,em Roma e ·no
o povo é, pois, a demoeracia. . . Pre- · Império Germânico, taiJlbém se potendem os pedantes ridicularizar esta
deria considerar democracia. outros
~lnição tão lacônica, quan,to expresrequisitos são necessários para que
Siva; sustentam os reacionários que
ela se concretize. Não há. democracia
ela não corresponde a nenhlliil!l. reasem eleição;_,pod'e haver, porém, eleilidade, não passando de· ficção; ·penção sec democracia.
·
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nxandato .deve ter duração lUDl-

governantes - desejaria eu, Sr. Presidente, me dissessem os Sei::ibores
o mandatário por desprender-sE: da Constituintes · se tais crii;érios estão,·
sim ou não, rigorosamente certos. QU1fonte do seu poder, sobrepon'do-st:: a
se:::a etl, · princlpa.Imente, me dissessem
ela. Assim, vitaliciedade dos ca:rgo,;
se
govêrno arbitrário e· irresooneletivos e regime democrático si'!o
sável ,isto é, um govê1·no · capaZ de
coisas contraditórias. Jâ que não pode
furtar-se ao influxo da . opinião púdeliberar continuamente, deve o povo
blica, sem que disto nenhum mal lhe
eleger freqüentemente. Mal vai a depossa ad11ir, se deve considerar gomocracia quando se começa a murmurar dos incômodos das ·elelções e .vêrno democrático; embora tenha sido
verdadeiramente eleito.
·
·
a insinuar a conveniência de as esPorque, Sr. Presidente, se certos e
paçar .. É que a consciência cívica se
rigorosos sãõ êstes critérios,. teremos
está obscurecendo e a vigilância poagora o meio de resolver wna das
pular. vai afrouxando.
nossas questões capitais, eu diria,
Não basta. seja. temporário o mandato popular. Preciso é também que · até, a nossa questão· capital: qual dos
vários sistemas democráticos ou, mais
os· governsntes, depois de eleitos, procedam sempre · de acêrdo com as
restritamente, qual dos dois regimes
clássicos -· · presidencial ou parlaidéias, us desejos; os sentimentos, os
mentar - melhor realiza o conceito
interêsses elo povo que os elegeu. Devem, em suma, pro(!eder sempre em
da ·democracia representativa e mais
convém a
nação reâi:mente ~d:ese- ..
· consonância com a iminião · pública.
josa de instituir o govêrno do povo
Quando tal não acontecesse,
chepelo povo?
garia o povo propriamente a governar-se, embora· elegesse os seus goO Sr. Aureliano Leite - Eu responvernantes, e não passaria ·a eleição
deria a V. Ex."' que, no Brasil, é · o
d:e uni ato imperfeito, incompleto,
sistema presidencial.
.·
mal-logrado. Não haveria, em rigor,
O SR; RAUL PILA -Vou abor· · democracia, senão sàmente ditadura
dar, agora, o assunto.
eletiva. Entre mandantes e mandaO Sr. ~elia.ilo_Leite - Em tese,
tários não se· deve, pois, romper o
pode ser o parlal:lentar' . 'mas;--· -em---· liame estabelecido por ocasião do
nosso pais é regime presidencial. que
pleito eleitoral,· para que se verifimais satisfaz .à realidade ·brasileira.
. que realmente o govêrno do povo pelo
Q.SR. RAUL PILA- V. Ex."' foge ·
povo.
.
à questão que ·propus. Estamos ·dis- . ·
Nesta condição estã implícita úma
cutindo teses.
.
·outra: a responsabilidade dos mandaO Sr. Aureliano Leite -·Em tese,
tários. ·Pouco adiant::t estipular um 'posso ·ser partidr.!o de V. Ex.."', Aplidever, c.uando se pode deixar impucada essa tese ao . Bràsil, eu a com-.
nemente de cumpri-lo. Se o dever
bato.
Sou adversário de V. Ex.". ·
dos governantes é procUrar o ·bem
O SR. RAUL PILA - Oportunacomum e se lhes cumpre ater-se, em . mente, · .;sforçar-me-ei para obter a.
todos os seus/atos, aos ditames da
&doção das co:qseqüências, dessa tese•
.opinião pública, necessârlo se faz um
CLê) :e o regime presidencial, ·por
remédio, úm corretivo, se não um casdesventura
nossa, bastante conhecido,
tigo, quando êles faltem ·a êste duplo
pois
há meio século qu:e se tem pradever. Govêrno irresponsável, embora
ticado ou tentado praticar em nosso·.
originário de eleição popular, pode ser
Pais.
Caract2riza-se pelos três clástudõ; ·menos govêrno democrático. lt
sicos poderes: executivo, ·legislativo e
muito pior, cuito mais danoso do que
juaicià.no. ·Ao ~egisle.tivo, constia negação mesma da democracia,. por
tuido de representantes -do povo,
.ser a sua corrupção.
incumb~ fazer as leis e vo-tar o
orçamento:.
ao eXe:cuttvo, adminiStrar
Formulados esses critérios · fundaa naçao, de acôrdó com' as le::.s estamentais - eleição popular, temporabelecidas: ao judicié.ri.o, velar pelo
riedade dos mandatos, obediência à
clireito . e distribuir justiça: ~tes
·opinião pública e responsabilidade dos
tada, porque, do contrário, acabaria

=
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três poderes são,, ou, pelo menos, deveram ser. indeí;Jendentes e harmônicos entre si. 0 Presidente da República, eleito pelo povo, é, ao mesmo
·tempo, .chefe do poder executivo e
chef·e da Nação, considerada esta na
sus superior u..""lidade. Os ministros
são. meramente seus secretários pessoais e .não dependem da confiança
ou do ·beneplácito do Parlamento.
O Sr. IJaniel Faraco - Nem. sempre.
No regime presidencial a nomeação
dos Ministros ·pode depender da aprovação do Congresso.
·
· o·· SR. RAUL PILA - Estou discutindo o regime em. tese; na sua pureza, ainda ontem invocada no seio da
Comissão.
O Sr .. Dan-iel Faraco- Na sua pureza absoluta.
·

o

Sr. Dolor

de

Andrade . -

Na

forma por que diZ o colega, seria um.
si.stema estético.
O SR. RAUL PILA (lendo) - "0 .
sistema parlamentar, muito . menos
conhecido entre .nós, apesar dos brilhantes resultados produzidos no Império, constituiu-se, também, dos· três ·
clásskos poderes · fundamentais.. Dis.ti"!lgue-se, porém, do sistema. presiden-,
cis.l pela natureza das relações esta-\
be!ecidas entre o legislativo e o exe- 1\
cutivo: não são êstes independentes
e pretensam.ente r.armõnicos,- senão,
pelo contrá..-rio; interdependentes, coordenados e perfeitamente equilibrados
entre si, como ·devem ser as ·partes
de todo orgsnismo perfeito.
l'...Iém disto, estabelece o regime par,tam.ent~r =·distinção de grande importância entre ch-efes· da Nação e
chefe do govêrno. São realmente duas
funções diversas e, por vêzes, antagônicas; devem caber, por isto, a duas pessoas distintas. Chefe· da Nação,
que, incarnando.:a, · d-eve p.a.L...-ar acima
dos· partidos, é o presidente da Repú.; l
blica, eleito geralmente pelo parla- :
~ento, ou o monarca, que, de acõrdo
com a fórmula consagrada, reina, mas
não governa. Chefe do pod-er e:s:ecutivo, ou do govêrno, como· se diz
'habitualmente, é o primeiro ministro,
que, ·indicado pelo chefe da· Nação,
~rgs.niza o ministério, prec:isa. ter a
cOnfiança do parlamento p2.ra exer-

cer ó cargo e o deixa quand~ perde.
Todos os ministros, aliãs; se acham
na mesma situação, todos são igualmente e solidàriamente' responsáveis
_Peraute os representantes da Nação. o
pode::- executivo é coletivo, funciona
em conselho ou gabinete e o seu presidente nada mais é do que o pTimus.
inter pares, primeiro entre iguais. Mas,
se o govêrno dep-ende do parlamento,
não lhe fica escravizado, porque pede
reagir eficazmente contra êle em de•
terminadas condições, restabelecendo-se, · destarte. o equilíbrio entre os
dois poderes, que poderia J?arecer rôto
em :favor do legislativo. Com efeito;
se, cqlhido por uma moção de desconfiança que o obrigaria a deixar
o poder, tem o gabinete ftmdados mo-; ·
tivos para supor-se com a razão e se i
presume apoiado pela opinião. públic;?'!
no litígio com o parlamento, solicita •
êle a dissolução parlamentar e a con ' .
vocação de novas eleições, mediante :
as quais se manifeste a Nação.
Como se vê, Sr. Presidente, os dois
poderes, embor-a distintos, não são independentes no sistema parl:lmentar.
·Não o são, nem o poderiam ser, num
· sistema ·bem concebido, porque tal
coisa contraria as ·leis fundamentais
da organizaçéio. Se o órgão que delibera não pode reger o órgão que exe- ·
cu ta, precárias se tornarão as ·suas
decisões e paulatinamente se instalará
a paralisia da vontáde .. Se pelo contrário~ o órgão que executa não pode
reagii sôbie o que delibera, fazendolhe sentir as suas dificuldades, ê a incoordenação, a· ataxis., a desordem, o
que se estabel'ece. A independência
dos poderes, le;,rada ao ell.'tremo requerido pelo presid:mcialismo:
simplesmente ~.bsurda e conduz fatalmente a
um· destes dois resultF.dos: qu um dos
poderes anula o outro (foi esta hipótese que se verüicou·no Brasil ... ·
O Sr. J o:;é . Augusto
E em tõda
a América..
O SR. RAUL PTI..A
.. ·. ou b§.o
de êles viver em freqüentes conflitos
·(é o que· sucede nos Estados Unidos).
Demais, Sr. Presidente, poderes independentes e harn1ônicos constit1..-em
uma contradição nos têrmos. Harmonia é· uma relação definida entre as
coisas. Se os poderes são entre .sr..

e

soa ctUe vai julgar? O Presidente da
Rzpública. magistrado, não chefe de
govêmo, magistrado eleito. pelo Parmente int~rde"Oendentes. A simples lól.a!::len t(), q:za paira acima das compegica, que não· as leis gerais· da organização, bastaria a condenar a dou- . tições partidá::ias e só· intervém,. Visivelmente, nesses casos -excepciona.i.ll.
trina presidencialista, por sua contra.dição insanável. No sistema parlaO·Sr. Aureliano Leite - Trata-se,.
mentar, :palo contrário, os dois podere:>
porém, de um ente humano, também
são distintos, não se deixam absorver
sujeito 2 paixões.
um pelo outro, mas reagem mutuaO SR. RAUL PILA
Quererá.
mente, como em todo organismo norV. Ex:_a realizar regime de govêrno
mal, e reagindo; estabelecem a inter~em homens?
dependência que os ha:o:moniza.
]j;· que, no sisten:la presidencial, se
o Sr. A::.reliano Leite -· Nso; de
'encontra exagerada e .desnaturada a
fato, ser::i. realizado com homens.·
. clássica lei da divisão dos poderes de ·
O Sr. Daniel Faraco O orador
1.1:ontesquieu, q1.;e a formulou,. bem é
raciocina
em
tôrno
de
um
regime
tão
qU:e se saiba, estudando o regime bripuro, tão ideal que se diria nêle não
tânico.· De ·que os poderes estão divididos. na democracia e :;ão diStL.J.tus, ·existirem homens, ·
concluiu-se c:rrôneamente, absurdaO SR. RAUL. PILA -Não apoiado.
mente, que devem ser ind-ependentes,
Se há regime que . tome em co.rlsidecomo se a independência das partes
ração a falivel, a -~ecadora natureza
se· conciliasse com a organização .e a
elo ho::nem, é o parlamentar .-Regime
harmonia do todo. Deslizou-se da lei
para anjos e deuses seria ·o presida diVisão do~ poderes para uma sudencial.
posta lei da ·independência dos poO SR. PR:ESIDENTE · - O :tem:;>o
deres.
d,e que dispõe o ilustre orador está.
con."flecidos, nas suas linhas gerais,
a findar.
os dois sistemas, indaguemos agora,
Sr.. Presidente, qual deles melhor se
O SR. R-\UL PILA ...:... Terminarei
ajusta ·aos C<itérios fundamentais da
dentro~ouco, Sr. Presidente.
d·zmoeracia, · qual · dêles ~ melhor e
o Sr, Au~;_.;;;Ldii ~-- ~--12.stF
· mais completa a rea:lização democrãt1mãvel que V. Ex,a. .tf;!nha dé inter'
· à eleição pepular,
romper sua. brilhante ora'Çáo; é, podiferença importante se observa entre
rém, 'imposição do Regimento.
os dois regimf'!s. Idêntica é, neles, a
O SR. RAUL PILA (continúa fi
origem do Poder Legislativo. O chefe
leitura)
- Segundo a clássica e exata
da Nação pode ser desigilado por eleicomparação
d-e Bagehot, aquêle marca
ção popular direta ou indireta no sis.
as
horas,
êste
os minutos e até ~
tma presidencial; é g-eralmente,. mas
segundos
da
opinião
pública.
não necessàriamente, escolhido pela
representação nacional, no sistema
O Sr. José Augusto 7""'" O próprio .·
parlrunentarRui Ba..""bosa confessa, no· conhec!do
o Sr. Aureliar.o Leite- A juizo do folhato A imprer.sa e o dever _da verpoder moderador.
dade, que o presidencialismo desemO Sr. José Augusto -.Quanto à
boca na irresponsabilidade ....
õissolução.
O SR. RAUL PILA - Ainda onQ Sr. Aureliano Leite - J;: o poder
tem, tive ocasião de citar esse · passo
mod-erador que diz se o rcoresentante
de Rui Barbosa na sessão da Com.isestá ou· não cumprindo a vontade do
s~o Constitucional.
eleitorado.
Esta modalidade, alé::xí de mais slmo SR. RAUL PILA - Deve ·ser a ples e expedita, está zpais acorde com
juizo .de alguém. E .quem é essa pesa natureza da função presidencial.
independentes, não serão hannônicos.

E, se harmônicos são, serão fatal-

ca~nto

n~nhum~

j_
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Com efeito, não é .um representa-n.te .
o Presidente da República, senão um
magistrado, o supremo magistrado da
Nação, segundo· a e..'(pressão consagrada. Não sendo êle, nem podendo
ser um representante, não têm razão
os que afirm= ser mais democrática,
:no caso, a eleiçoã popular, que a eleiçã.o parlamentar. Deve o presidente,
como magistrado, pairar acima dos
partidos e das facções. Resultando, porém, de um pleito popular a sua investidura, dificilmente dei:r.ará êle do
ser u.mã. expressão partidária, dificil:r:nente se poderá desligar do partido
que o elegeu, por mais patrióticas que
sejam as suas intenções.· ·
A temporariedade dos mandatos é
atributo · comum dos dois reg'..mes.
Mas, no presidencial é notàvelmente
fixa ·a duração ·dos mandatos e, enquanto não expira o prazo, pode o
mandatário fàcilmente divorciar-se. da
opinião .dos seus con.stituintes. No
regime parlamentar, pelo contrário,
tem o mandato apé:D.a.s um limite máximo e· pode esgotar-se quando as circunstâncias o exijam, quando haja
!undados motivos para supor que os
mandatários já não estejam sendo
:fiéis ao mandato recebido. Verifica-se
isto com os representantes em relação
acs eleitores, porque o Parlamento
pode ·ser dissolvido; com o govêrno
em relação ao parlamento,. porque
o gabiD:ete cai quando perde a confiança.

cutivo. O govêrno presidencial reduzse a uma ditadura constitucional. O·
contrário disto é o que sucede com o
·.parlamentar, onde a nação está sem_pre presente, porque· o govêrno depende da confiança do Parlamento e
êste pode, a qualquer momento, ser
. chamado a prestar contas ao eleito• ·
rado. Em suma, a fôrça· da. opiniãopública esgota-se no meca:lls:r:no presidencial, z.o ser dado o impulso ini-·
cial; ccntinua, pelo cntrário, ativa e·
eficiente no niecanismo p:u-lamentar•.
A superimidade é patente e decisiva.
·

A estreita dependência em relação·
à opinião pública, em c:.ue se encon- .
tram, no sistema parlame~tar, ·tanto·
o Poder Executivo, como o Poder Legislativo, limita grandemente a possibilidade de abusos por parte do govêrno. Pelo contrário, a preconizada.
independência dos poderes, no regime·
· presidencbl, e a considerável inércia.
que êles ::.presentam ao influxo da
opinião :pública, abre a porta o/todos
os desmandos. Mas erros e abusos não
se podem totalmente evitar, por seremc
próprios da frágil natureza humana:
Podem produzir-se tanto num, como
noutro sistema. Entretanto, quando se
produzem, necessário é ·que imediata'mente se corrijam e reprimam. Emoutros têr.:nos, não podem os governantes deixar de responder por seus
atos. Ora, Sr. Presidente, já :ficou demonstrado, nesta casa, e é geralmente·
admitido fora deis, ser .o ·regime presidencial o regime · da ·mesponsabilidade. É-o, pràticamente, porque nem·
politica, .nem ci:ilr..inalmente se sabetenham sido os governantes responsa~ ·
O mandato temporário, mas móvel, . bilizados por seus atos. É-o, teõrica~
mente, porque; graças à fixidez dGájilsta-se melb.or à natureza da demomandato e ao dogDaa da independên~
cracia, do qt'.e o mandato temporãcia dos poderes ,consagra êle a dou~·
rio e fiXo. Deve êle ··ser móvel, pela
trina da irresponsabilidade politlea.
mesma . rá.Zio que é temporário: para
Inversamente, é completa a responsamelhor refletir a opinião nacional.
bilidade no regime parlamentar: res~
No regime presideneial ,originam-se
ponde o govêmo . perante o· parláos dois poderes politicos de um ato da. . metito e responde o parlamento pesoberania popular - a eleição. Mas
rante a nação, ante a· qual pode sei-não tarda a. criatura a "desprender-se
convoca-do a qualquer momento.
do criador e, pior ainda, a: se lhe soAssim. Sr. Presidente, inteiramentebrepor. Isto porque nenhuma depen:f:l.vorável
ao parlamento é o cotejo
dência subsiste .entre a nação e o Pardos
deis
sistemas,
quando se aferemlamento e entre êste e o poder exe-

.. ·.segundos os critérios fundamentáis da · há. dúvida, mas que, como democrademocracia representativa. Quanto ao
tas, não se a·chavam mui ·segUros.
primeiro ""'"" eleição popular - equida S1;I3. democracia. O que· êle cón·vaiem-se êles. Quanto ao segundo
sagra.
na realidade, é . à. ditadura le·- temporariedade do mandato - já.
.se verifica no regime parlamentar uma
gal do Presidente.· "Sua Majestade C?
notável superioridade, por ser o manPresidente" é o titulo de um livro que
·dato não somente · temporário, mas
também móvel, · abreviã.vel, de ncôrdo um publicista . britânico consagra ao
estudo do ·regime, na América Latina
-com s.s mutações da opinião pública.
e, principalmente, no Brasil. Entre
Se ê a nação quem se governa, não
..se compreende se mantenham no po- . nós, até alguns dos seus defensores
-d-er' os governantes quando já não
reconhecem ser êle uma ditadura ate.:.
corres.Pondem. ~ sua vontade soJ:!erana.
nuada, uma ditadura Iavradà ..
.Nó tocante ao terceiro critério - influência da ·opinião . pública - há
Em verdade o regime presidencial
.quase uma oposição entre os dois re- .. surgiu nos Estados Unidos quando o
:gimes. O sistema parlamentar· é exaregime parlamentar na Inglaterra não
tamente sensivel à opinião pública; o
havia chegado ao seu pleno desenvol.sistema Presidencial parece· concebido
· expressamente para lhe evitar o invii:Ílento e, contrã.rlo,__tinh!!, sofrido uni
fluxo. Finalmente, o parlamento é o. daqueles passageiros retrõêessos,- tão
:re~.me da responsabilidade plena e
comuns ná luta multi-secular entre
. -efetiva; o presidencial é o 'regime da
liberdade e a opressão :É, como.· o
. plena e efetiva irresponsabilidade.
/
d~finiu . Medeiros e AlbtÍquerque, um:
Em suma ao passo que o regime
abÔrto por parada de desenYolvi- .
·parlamentar satisfaz · cabalmente as
/
•
mento .
.quatro condições· capitais. da demo- ·
No sistema parlamentar, ao. contrá- •
-aacia representativa, o regime presi.~encial · preenche bem a primeira, · rio, tu9.;-;çló~êó~1la=ôniCÓ,-coerent.eL~-
oatende menos satisfatOriamente à se- quando se considera depois de comcgunda ·e ignora a· terceiia e a quarta. . pletamente constituído. E, quando· se.
·Conciuiu-se dai, Sr. Presidente, que lhe exs.mina a evolução· histórica,
'não erram, nem . exageram quanto quando .se perquire como surgiu ~ se
desenvoiveu · nas várias nações ·(lue · o
:afirmam· não conceber .~ democracia
adotaram,· vê-se que a sua história \
·representativa :senão com o· sistema
é a história do sentimento demoe~:parlamentar. Sàm-ente éle é lógico e
1
.:Coerente consigo mesmo. somente. êle tico, do iristinto de liberdade dos po- l
vos, que, despont~ :!o no -seio do abso-. \
··é sinceramente democrático.
lutismo, a pouco e pouc -vai ganhando l
Com efeito, traz ·a presidencialismo fôrças,· entre ãsperos combates, para,
'e:n si mesmo uma contradição mor- finàlmente impôr-se inteiramente. o .
"ta.l. t!:le diz professar o princípio ·de.;.
parlamentariSmo é sempre o fruto de
"!llocrã.tico. Aceita~ o, porém, para.
uma evolução perfeita e acabada da.
~ogo depois . restringi-lo, desmenti-lo,
autocracia para a democracia repre'1:tbandoná-lo. Dir-se-ià que, em vez ·sentativa ..
J;ie procurar rodear de garantias efe· Vou interromper aqui, Sr. Presitivas o exercício da democracia, pro,- . dente, o .meu discurso; esperando que, · \
-eura;pelo contrário apeá-lo .. Dir-se-ia,
antes de votada · a Constituição, me
I
.Sr. Presidente, um sistema concebtdo
seja facultada a oportunidade 51e J;er- )
~OJ' homens eminentes e patriotas, nã<i
miná-lo. (Muito bem. Patmas.)
""

a

o

--

. O sr:.. PRESIDENTE - Tem a. palavra o Sr. Alde &mpaio.

N-os · tempos modernos. ··a. interferência pOlitica tomou tal vulto, aumentando despesas e· exigindo recei..:
O SR. ALDE SAMPAIO.- Sr.
tas que não é possivel pretender que·
· Presidente, existem assuntos que não a política tributária, permaneça em'
· se· préstam. a ser tratados sob a. for- comum com outros assuntos de feição
mã.. de discurso. Exigem ·a exposição política, e desde logo propollho, Sr.
de n()Ções doutriná.rtas e estudos de· Presidente, quo:- na elabcraçãp constigabinete que nã.o soo próprios ao tucional de nossa carta a divisão de
plenário das ·Assembléias.
rendas seja tratada separadamente,
Está nesta caso a divisão de rendas, constituil1do todo à . parte.
quando tratada como prob}ema de
Em segui<;!a. Sr. Presidente, desejo
técni<:a financeira.
esboçar a forma pem qual entendo
Por· isto mesmo, Sr. Presidente, deva apr~sentar-se no texto constltrago trabalho escrito, que encami- tudona.l a matéris. de repartição ·de
nharei a V. Elt.", pedindo seja pu- rendas.
Faço preliminarmente vêr que a
blicado como documento em aerésrenda
tributária se realiza através de
• cimo às .palawas que aqui wu prour
conjunto
de impostos que cÓTl>ferir.
tituem o que se denomina de. sistema.
Nesta tribuna, · cingir-me-ei· a coo.- tributário do pais. Na. federação o
·Si1ierar o assunto sob o aspecto ge- problema da partilha das rendab con:ral, toCando nos pontos que mais in- .siste em diVidir êsses impostes de t-al
·. teressam .à politica tributári-a sobre- sorte que sejam suficientes para :ada.
·. tudo nas relações entre enti<la<Ies com-- uma das entidades públicas; e se reponentes da Fed-eraÇão - a· União, o.s. partam de modo adequado, por sua.
Est:a:dos e os Municípios.
natureza, à entidade arrecadadora.
Tenho que por mais · que se deseje
Afasto, desde logo,. nestas min .;a.:
deturpar os fatos, não se consegue
consideracões, as idéias do impôsto,
· Tetirar . à Política sua ação predomi- úni.co e dÕ arrecadador único, por con-' ·
nante no org.an.ismo social. . Acima sider:i-las utóp: · ,s. . ·
· ~e tudo, como a cúpula dos ediifcios,
Os orçamentos são ·crescentes, os
está a· Politica, na !or:ciação da na-·. impostos gravam, quer o poder aqUisitivo geral dá população, que,. a r<;:nciona.lidad e.
d2 · individualizada, c para 4 ü a d.;sA divisão de rendas na Constituiçã-o
não é senão um .l.Specto de politica tribuição satisfaça às n!i<:essidades
tributária, e nos regimes federativos, d&s entidades federadas se há de ampliar o campo da tributação. As hipóé êsse aspecto I)olitico o mais importeses portanto, de arrecadador único
tante. ·
A:;sim, .Sr. Presidente, o primeirO e impõsto único estão fora da reslidacomentário que desejo fazer se pren- de. No·Bra~il, se nós acompanharmos
a formação do nosso sistema. tributáde à importã.ncia do assunto da. di-visão ãe ·rendas, no texto constitu- rio, que se vem formando desde o primeiro quartel da nesse Independênoeionãl.
cia.
As lições de Constituiçã-o federatiO Sr. João Cleofas · - Só impro. -va vieràm, indubitàvemente, dos Espriamente
se pode chamar sistema.,
tados únidos. Mas, por· isso mesmo,
porquê,
aliás,
ainda não hâ, s. rigor
' que o primeiro, o .modêlo americano,
um
sistema.
· ·-é falho nàs su.a.s cli,"'PQSições e desordenado no seu conteúdo. Muito lhe
O SR. ALDE SAMPAIO - Perfei:superou o nosso Código de 91. Já tamente. - De acõrdo. com o ·espíaf. com muito mais precisão ·do .que rito da ~rfeição tributária, V. Ex"'.
na Constituição norte-americana.. e de tem tôda a razão.
modo quase completo· vem trs.tado o
!Vf..as, continua~do, se c~mpan:har
-àssunto da divisã-o de rendil.s como mos a formação de nosso SlStema tri'Um capítulo da vida política n'S.Cio- butário. com· a prática secular da di- .
:ns.l. .
visão de l.Inpostos, que vem desde o

,_-·. 392-.
· Neste -particu.Iar, ct-2-mam a nossa.. ·
atenção dois fatos L>npoi·ta.n.tes lia.
vida do pais:·
O pequeno valor das rendas atri.-.
bu~:l.as aos municilpios; o efeito cc>njunto contra a vida ~anônima do.
Suponho, Sr. Presidente, ter tido a
pais .dos dois impostos
o de conhonra de haver revelado na Constisumo e · o de vendas e éonSlgna- .
tuinte de 1934 aquilo que chamo de
ções.
processo brasileiro de repartição consSe atentarmos para. o aspecto potitucional das rendas tributárias. Na
lítico
das relações ent.re o Estado e
verdade, se acompanharmos a históo
mumdp.i.o
na . vi:da bnsil.elra. veria tributária do pais, desde o longfrifi-cs.re.mos
que,
o avsso reg:ime que: .
quo ano de 1831, ano excepcionalmené
de
fato
·federati'Vo
· entr-e a Uniã.a.
te fecundo em medidas políticas, hs.e os Estàdos, é na verdade unitário.
. : vere:nos de ·;er que três. pontos capientre os Estados e os mun!c:íJpios.
tais caracterizam êsse processo brasiNãio sei se exagera.rc1, perante os.
leiro. São êles: primeiro - discriminação nominativa dos impostes exisSenhores juristas des:-..s. Casa, se dlstentes; ·-segundo - restrições ao diser que o unitarismo de nossa mo. rei to de. taxar, pelas entida-des públir:.a....""quia, entre o centn e as prcvmcas, quer nas suas .relações umas com cias, era menos radical do que o
as outras· quer na ação de pod.er tri- · umtarismo en~e os Estados e os
municípios .em todd:-.-O-periodo rebutârio coercitivo; e terceiro - o da
publicano, ainda mes-mo antes de
competência tributária para os im,sua
extinção com a . di •adurn. de
postos novos.
primeiro quartel da nossa Independência como vinha diz'>...ndo; a.Igums.
coisa havia a nossa tradição de . ter
consubstanciado e, na verdade, consubst:mciou.

Tôdas essa.s moda1idadt's constam
do texto da carta de 91 e a . Cons-

1937-
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.

. O, Sr. Gabriel .Passos - -No regime. do ·império ha'Vfu. o Centfo e.

tituição de 34: não houve senão . que
as inoluir com maior amp.!itude. De .os mú.nicipios fortalecidos e as proforma, Sr. Pl;"é$i.dente, que a minha · víncias com · eseãssa Significação poproposta anterior, viria significar. na ·litica; ao contrârio da Re:pública, em .
que·· õs- -Est-ados se. _fort!l.ter-.eram corir: .
verdade, que ·no texto ·constitucional
:figu.-..asse ~ sistel:ru!. brasilei.r o claro· prejuizo dos municipios.
·e nftido como um todo uno e harmô. O SR. ALDE SAM!PA,IO - Depe!s
nico.
. do Ato Adicional mais se salienta..
esta di.vergêrici.a, passando. a centrao tempo é escasso, . e · não me de- lização
a ser · maior para o regime
terei em ·delinear a formação _l:listórica dêsse processo, L-em em com- · atU3.1 do Brasil· do que· pa:::a. o unitarismo monár<J:uico.
provar que êle é, real e naturalmenNão somente por· fraude, contr:J. as
te, nosso, sem ser Cóp:a de qualquer
· modêlo e:;trangeiro, pols qu.e o asConstituições que estiv~ram em vigor,
s=to constitui a ma.téria de um dos
mas pela. própria impossibilidade de
· documenteis que · a.companb.a.m esta
vida a.utonoma, o Municipio se colocou
oraçãÇ> e no qual se demonstra qt~e
na situação, por fôrça mesmo da. deo processo é originàmune:nte braslficiência de · recursos, de se constituir .
leiro e histõr:lca.mente na::lonal. ·
dependência do Estll:_do.
SirVo-me, porém, · si-. Presidente,
Basta atentar para a distribuiçãG
do esquema dêsse processo para exade rendas.. O Mu:illcfpio recebe . w::ila
minar o assunto objetivo da .divisão
parte que .não atinge,. talvez .a. 12 por,
das rendaS, o qual ·consti~ui na pró- . cento da renda total arrecadada pel()
pria. inscrtção no texto constitu-cional
pais. - ·
_ da matéria ttibutârlel ..
Se confrontar.o.ncs c:>m o fato- monárquico, em · qut, a despeito de uniA primeira pa;rte do processo se
tarismo. o" municlpio recebia a renda.
traduz pela discr'.minação nominativa
d~ impostos.
.
de 5 por cento -- ai há uma peque-

e
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na discordância de mi."lha pa:rte com
-o que acaba de proferir o· nobre co<e.ga, Gabriel Pa~sos, porque a mor..ar.quia, na verdade também não dw
'subsistência ao Município ..
O. Sr. Gabriel PaSsos - Vossa Ex·eelência tem razão. Quanto ao fator
polltico, é que as provincias eram
sem importância. Basta atentar para
.o fato histprico da Revolução de 42,
. feita por municipios, na qual as ;Jrovincias estavam pràticamente ausen. tes. Foi revolução dos municípios con.tra. o Centro.
O SR. A,LDE SAl.fi>AIO ..:. Ness~
aspecto V. Ex." tem tôda razão.
O Sr. Daniel Faraco - O que mai.;

.se. deseja é a autonontia do muniqipio
matéria a~istrativa. A auto·
noroia política não é tão lmoortante.
O Sr. Gabriel Passos -:- E' a base.

-.~m

O SR. ALDE SAMPAIO - E~s>~. sr.tuação municipal estaria em parte r~s
guardada se, com essa feição ce::J.tra. lizz.dora, o Estado olhasse mais para
.-os interêsses munic!!,Jais. Vemos, po·
rém, que os .Estados pass:~-am a f·lZ-!r
.de,spêsas que por pouco se apt·oldmam
<las relativas· a países independe.-\tes, e
nao sei se exagero dizendo que p<;uco
faltou . para ser· concebida a ldéia de
manter relações· diplomáticas com a
União.

D::: fo= que cabe como atr1buiO<áO
'imperiosa da Constituinte de 4i3 temperar êsse unitarismo ou corngl! o :fc<lerallsmo não pôsto em prá.tlca..

O SR. ALDE SAMPAIO- Pe·feH3.mente. Nem se pode conceder .'.!mprt:;.
timos para quem não está em condições de pagar.
· .
.
.
.
Se a renda é deficiente para a Vida
dos municípios, ·como querer que ·êle5
possam arcar com empréstimos para
realizar obras de vulto?
O Sr. Magalhães Pinto - Os municiplos precisam primeiro da renda, r! epais de empréstimos.·

-

O Sr. Daniel Carvalho - A lei Bue;.
no B1·andão" deu a Minas· os melnores
resultados e, ·em geral,· os serviços realizados foram custeados -pelas rendas
que ela outorgou ·ao município e ai~
da davam sobras. Essa é a e:r.:penéncla de Minas quanto à lei" Bueno Bran-·
dão, ·altarnimte benéfica para a saú'ie
do povo, . destinada principalmente.
a serviços de âgua, esgôtos e e··:!tr•cidade.

O SR. ALDE SAMPAIO - :Pe.ieitamente. A despeito de estar de ):.'1'!no acõrdo com o aparte do m:bri:>
Deputado, Gabriel Passos, confesso
também. estar de acôrdo c.om o .aparte
que V. Ex~" acaba de. dar, porque o
beneficio foi feito e pe=aneceu.

o Sr.·Jifagalhães· Pinto - Embora
muitos dos municípios não pudessem
pagar os setviços e obras executados.
O SR . .ALDE SAMPAIO - Mas as
. obra..s ·não poderiam ser retiraüas dos·
Il:lunicípios onde haviam .sido feitas.
Sr. Presidente, a fórmula que há
sido preconizada na história pollt1es.
do pais, fórmula que vem desde a monarquia, ainõa hoje repetida., é a. cen- ·
. tralização polltica e descentrallzaçã.o
admirustrativa...
·
· ·.

O Sr. Gabriel Passos - Os municípios até aqui nii.o têm. recursos finan•.ceiros e em Minas Gerais, com a lei
,.Bueno Brandão, começaram a r=ceb~r
Na vlda.dos Mur.icipios· em relação
emprélltimos, destii;tacios aos sen·iços .
aos·
Estados porém, o que os fatos red~ esgõtos, ·âgua, etc. -Havia, porém.,
velam
é a centralização polltica Pele..
coação nc. ·caso de não pagam~nto,
prepotência
...
indo, até, a tomar a arrecadação mu~
nicipal; Essa· dependência. financ<>lra.
o Sr. Gabriel Passos --' E pelo elh..;. ·
dos municípios ao Estado estabelecia
pobrecimento econômico. ·
também uma . dependência .. _polltica.
O SR. .ALDE SAMPAIO- ..• e a
verdadeira subordinação, e é contr3.
administrativa pela. coneentraliza.ção
isso que. V. ··Ex."' ora se rebela C!Jm
tingência
da
deficiência de recursos.
muita justiça. . Não pode haver 11~
berdade po1itica com dependência eco~
o Sr. Do!or de Andrade - Em dess.-.
.nômica e administrativa.
·
eõrdo com o· regime federativo •

o SR.· ALDE SA.114PAIO - :Assim, a ponho, já. agora, apenas de cinco mi!orma teórica precisa de corretivos
nu.tos. Nã.o quis deixar de ocu:Par hoje
:para. apllcar-se na prática, em beneti- · a· tribuna para .encaminhar as sugeseio do muniefpio.
-tões que faço sôbré a divisão de ren- ·
"Creio que, na. verdade, a melhor fordas à Comissã.o Constitucional, antes.
ma. de permitir -que os municípios bra- de ser ali discutido o assunto. Mel?.
slleiros adquiram, em parte, a sua in- interêsse principal no momento é chedependência, consiste no aumento de . gar ao fim da minha exposição, comosuas rendas. Acima de qualquer reia-. esclareeimento áo que escrevi, como-·
cao pelitica, o município, com ren-das estu1io. concatenado d& matéria trisuficientes, estará. em melhor situa:. · butária.
.
Direi, todavia., que das ren<ÜIS que
ção do que o município protegido por
fórmUlas políticas.
.
devem cabe-r aos municipios, duas lhes
O Sr. Dolor àe.Anàraàe- E' o úni- ·devem ·ser dadas por direito: as que
co meio.
cc:rrespondem ao impõsto .territorial e
O Sr. Daniel Fáraco ..:.. 1!:sse ponto
ao de indústrias e profissões. Aliás,
me está impressionando muito. o.for- faço pequena ressalva quanto a êstetalecimento dos municípios virl dar -último, que tem, por sua natureza, álUi:na nova consciência. aos Eshdos, guma.s características de impôsto esta- .
no desempenho de seu papel no. seio dual- e, portanto, poderemos adotar a.
da Federação. · ·
·
fórmula da .Constituição de 34; au-·
O SR. ALDE SAMPAIO _ Possl- . mentando a cota que caiba ao- Muvelmente.' sob o aspecto politioo.
nicfpio:~~- ---0 Sr. Toledo Piza, _ Sim, ·se os goO -impõsto territorial, porém, é tlpi"«emadores continuarem a dispor do
camente do município: arrebatàdopelo Estado como arbítrio de Senhor,
eleito:r:ado dos municipios.
subtraido por ambiçã.o, e espera hã. deo SR.ALDE SAMPAIO- Em nosso passar ao Município porque assim h~
:regime, o qu~ tem acontectdo é justade entendir a Constituinte de 1946.
mente isto: os gove~dores indicam
(M:uito bem.)
..
•
tJ: Pl'efeltos d~ mtilllcfpios e submeQuem examinar a· formação estadual"·
tem êstes às eXJ.gênclas do Estado, 1)0!~ -do-lmpõsto verifica o seu caráter mufalta. de ind~pen-dência ru;a.nceira. . niclpal: tributo sõbre a: Vi'lfu!êcar.sub-:
. O Sr. Gab?7-el Passos - E · retrocesso
traído da produção local, pago pelos
que se verif1cou antes de 1930, qua,ndo proprietários locais.
·
'lls Prefeitos, nomeados, e:am !iSSistidos
Sr.
Daniel
de
carva1Jw
-. Relatl0
por um Conselho_ ~UlliClpal~ ao passo
vamente .ao Estado de· Minas, é bom
q~e,. atualmente, uao têm eles assislarecer que 0 impõsto foi ctiad~
ten~a d!'! nenhum Conselho MunlciP!I:l· esc
',
.
:ris fiTeàri-cameute devem prestar contas a
por n:cess.dade :~.nelutável, de c e .
·quem os nomeou _ 0 Presidente do nancen-a, mas_ ao Estado prestou _os
EStado - o que não sei se fazem.
melhores servJ.Ç<ls · _t;;ss~ imp~~· em
.
·
MinaS, orça por malS de 4 milhoes de
O SR. ALDE SAMPAIO -E' situa-

. cruzeiros.

ção anormal.· Não argumentemos com·
"'A"'""AIO
Chá o:·
o que se esta passando que· é provisó- .
O SR.: ALDE ~""""
m
· rlo: Cuidemos da feitura da Constituia atençao do nobre Depu,:ad;o· para oção, augurando que, 'Por ela, todOs os · seguinte: se, por contin;enCla, o Es-:
erro~r sejam oorrlgidos.
.t:ldo houve de s.ument:az _os seus 1m.
postos, . criando o terntorial, fez mal
O Sr. Dantel Fa.Ta.co ~ Gosta.r!a.mos
lançando impôsto . que nã.o lhe devia.
que V. 'Ex."' ferisse o ponto crucial
ser próP!1o.
do problema: o fortalecimento do mu·Mas a questãO é tão premente que.
nicfpio, sem desfalcar a renda do· Esentre os dois fatos _ 0 dR compressão. tado ou ·da UniãÓ.
das despesas da União e dos Estadas
O SR. ALDE- SAMPAIO - o teme a contemplação do munieipio com
po, -eomo sabem os nobres colegas, tem
ma.ior renda - nós, -da Constituinte,
sido muito precioso nesta. Casa, e discreio, . deveremos op~ pela -segun~

·· --- iss-·
n!cfpio o à:l.reito de co'bra.nça dos rm..:
_postos de transmissão das propriedades 'lli'banas? ll:sse impôsto, em Mato
Grosso, por exemplo, é de 11%, cabendo 8 % ao Estado e 3 % ao município.
O SR. PREsiDENTE - Está finda
a hora da sessão. Entretanto, acha-se
sôbre a Mesa um requerimento
de
· prorrogação, por . 15 . minutos, apresentado eplo Sr. João Cleofas.
·_
· os Senhores· que concordarem, queiram,· levantar-se. (Pausa.)
Foi aprovado.
. . _
·continua com a palavra O· Sr. Alde
Sampaio:
O SR. ALDE SAMPAIO Agradeço aos nobres colegas a atenção.
Peço perdão ao nobre colega Senhor Dolor de Andrade por não responder · seu. aparte. Consignã-lo-ei,
com todo' prazer, mas não quero me
-desviar para o estudo dos impostos,
_ um por um, não' só porque o. tem.po não m'o permite, como para não
·cansar meus Üustres colegas ..
· O Sr. Dolor àe Anàra.àe ;....; V. Ex. celência está sendo ouvido com gran..;
.de pra.Zer.

o Sr: Daniel

Faraco-

v. Excia. me

O Sr. Dolor de Andra.tZe - Talvez:em alguns Estados. Nos Estados d~
Brasil éentral vai ser grande.
·

O SR. ALDE SAMPAIO - Outr~
aspecto que devemos encarar, resultante dessa baixa renda dada aos ·
Municípios, é o seu reflexo nà politica geral do pais. E eu não trepidarei
em dizer que um dos -grandes males
da política nacional é o emprêgo público como expediente político profligado desde a monarquia. Ouro Pre- ·
to foi dos · que então chamaram a
atenção do fato. O emprêgo_ público
como solicitação politica é, em grande parte, resultado da deficiência de
rendas do município. ligada a outras.
contingências· do empobrecimento lo'cal, por aspectos econômicos, dandocomo·· resultado -a busca das cidades.
em procura de confôrto -ou de campo
de atividade.
De modo que a correção da renda
. municipal terá também._ como conseqüênci::L, uma melhora nêssé aspecto
nolítico, da contingência do individuo
~bandonar .o seu _território de nascimento para procurar emprêgo nas ca;.
pitais.

-Entendo, por todos êsses. motivos
Senhores Representantes, que não de..;
vemos · ceder às razões de leão dos
O SR. ALDE SAMPAIO - Com
muito· pra2er.
Estados: para · que continue essa dis- _
tribuição . de rendas tal qual vigora ne>
O S1 •. Daniel 'Faraco -:e: para um
pais. O quinhão do leão deve ser-lhe
esclarecimento. A quanto montam, em ·arrebatado. Se está, em gra1;1de par-.
percentagem, os impostos cuja transte, com a União, esta que sofra as
ferência V: Excia. está preconizando,
conseqüências.
Se está. com os Es- ·
do Estado para o Município, em retados, que percam de sua renda em
lação à arrecadaçã~ estadual?
beneficio do Município.,
. O SR. ALDE SAMPAIO-: Na vero outro assunto, Sr. Presidente, · a
dade,' essas· taxas, na Iml.ior parte dos
que já me referi e não menos imporEstados, são baixas. O que _acontece
tante ·é aquêle da ação conjunta dos
é que a solução que proponho ser!..a
dois impostos: - o de ·consumo e o
completadà pela ação unitária do Esde vendas mercàntis.
Contudo, por
tado em beP,effcio do Município.
escasse:~: de tempo .não tratarei senão
o Sr. Daniel' Faraco - .Eu queria. por alto, da matéria.
avaliar a repercussão que a transfe- ·
Se olharmos, de fato, o que se lJasrência teria para a . economia dos Essa com os dois impostos, o que veritados ..
ficamos é continuadamente abuso a
se
somar a abuso, no intuito de au-_
O SR. ALDE SAMPAIO · - ll: pequena, porque hÓje . a grande taxamentir a arrecadação .. O Fisco federal envereda pelas 1;axas. p:J:opor-_
. Ção consiste no impõsto d~ renda.
permite um aparte? ·

'

'
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-éionais aó valor do produto e os Es.tados multiplicam as taxas . tantas .
·vezes quantas possam.
O Sr .. João .Cleójcs - Além de aumentar muito as taxas.
O SR. ALDE SAMPAIO - Diz
:muito bem v. ·Ex.•: além de aumentar muito as taxas.
Ora, êsses dois lrilpostos gravam o
poder aquisitivo geral da população,
sem fazer distinção, entre o pobre: e o
·rico. Já êsse fato devia conduzir a
.que houvesse comedimento da ação
das entidades públicas. Tal po:tém não
"Se dá.
·
·
Na proposta que apresentei, indicÓ
·uma !ol'I!l.a que pode minorar. os in-convenientes dos dois impostos, sobretudo o de vendas . mercantis, cobrado pelos Estados e ·que até atritos políticos têm criado entre as Unidades
federais. Proponho· que os lrilpostos
de consumo e o de venda e consignações sejam ambos de cobrança da União. Portanto, uma . aplicação do sistema de cobrança unificada. Desta
arrecadação o ·oovêmo central desti.nará 50% para os Estados. Já ·ai não
.havera disputa entre os Estados nos
·direitos de cobrança, e desaparecerá a
b1-tributaçao ·que, na verdade, e:xk--te
entre· o lrilpõsto de consumo e o d~
·vendas mercantis, na sua prinieira co·brança na mão do produtor.
Sr. Daniel Faraco - Em compen:Seção V. Ex..., com isso irá diiDinuir
a independência dos Estados, em relação a ~nião.
OSR. ALDE SAMPAIO Absolutamente. não ..
O Sr. Dcniel Faraco- E' justamente o argumento que V. Ex..., em sua
-oração, logo de inicio, apresem.tou contra o arreCllldOOor único.
·O SR. ALDE SAMPAIO Slril,
1IIn arrecadador único em todo o sistema' tributârio, nacional. · · Há casos, ·
porém, como êste, em que êle se justifica. Chama-se de arrecadador 'ÚD1.Co aquêle que recolhe todos os lrilpostoo.
Essa unificação já tem sido. feita, em
-alguiis paises, com g:-andes resultados
para a União e os Estados nas fe-derações. Cito o caso da. Austráila,

era

onde. o impõsto de renda
cumulativamente dos Estados e da Federação,
e por entendimento conjunto passou a
ter sua cobrança Unificada, CO!J:Lgrancte beneficio para o Estado e para a
União, conforme relatório . feito por
uma comissão de técnicos americanos
eminentes.
· O Sr. Dolor de .Andrade -

O lan-

camento nós a,ceitariamos. mas .a cobrança é matéria transcendental.
O SR. ALDE. SAMPAIO ·- Mas se
os impostos são cumulativos. é da própria doutrina que a cobrança seja uni-·
ficada. v. Ex." vê que o processo de
cobrança do impõsto de consumo é
mUito semelhante ·ao da arrecadação
do impõsto de vendas._ e consignações.
De maneira que. deverià-ser-feito_por·
um processo só, em harmonia com as
autoridades públicas.
·
O Sr. .Jose Augusto - Isso também
depende da noção de Federação, que
em. tôda parte do mundo é baiXa de·
unidade. Federação quer dizer aliança,
união; e nunca separação. Só no Brasil é que-há_essa noção erronea. Todas
as federações do· m'Ulldo vêm. da confederação.
· ·-....
O SR. ALDE SAMPAIO - Perfeitamente.
Sr. Presidente, em face da deficiên·
cia de tempo, deixo de examinar qualquer outro aspécto da discriminação
dos impostos, e passo ao capitulo que
considero da mai.or complexidade e de
solução'
dificil: - o da compe·
tência tributária para os impostos no.vos.
Na verdade, não conheço; em qualquer constituição de pais do mundo,
uma solução .feliz para êsse caso. O
assunto foi <:agitado nas d'uas constituições, a de 1891 e · a de 1934; cada
uma delas trazendo ums. solução a.
seu feitio mas ambas - permito-me
dizer - inaceitáveis. A de 1891, chegou a admitir o impõsto cumulativo, e·
a de 1934 atribuiu exclusivamente aos
Estados o direito de lançar impôstos e
de arrecadá--los.
Ora, ambas as soluções não satisfazem . . .
Apresento também para o caso proposta q_ue a meu ver adianta alguma.

mais
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-causa ao que já foi feito. _Espero das
luzes dos Srs. Constituintes que, com
esse primeiro passo, se consiga cousa
mais ·perfeita ..
O tempo não permite a leitura da
minha proposta. Nelz encarei o assunto sob três faces. A primeira· diz
Úspeito · à legiti.mi.dade do imposto
novo lançado; a segunda, se entende
-com a jurisdição pela qual se deter. mina a quem deve caber o impo.o-to;
€ a terceira, sôbre a entidade que vai
. julgar o impost.o, tendo em vista as
duas disposições anteriores. Sintetizando, temos: legitimidade, jurisdição
e beneplácito para que o imposto novo
possa ser lançado no pais.
Sr. Presidente, a hora está· a extinguir-se, e. não quero, como disse,
fatigar mais a Assembléia. (Não
apoiados).

Teria de tratar ainda de um da-queles três pontos, a que chamei capitais do ·processo brasileiro de divisão tributãria, o qual seria o das res. trições ao poder de taxar das entidades polfticas. Não insistirei no assunto. Deixo-os à ASsembléia e peço ao
Sr. Presidémte que encaminhe à Comissão Constitucional o trabalho que
apresentei.
O SR. PRESIDENTE- Desejo in. terromper o nobre o:-ador para declarar que há sõbre a Mesa um requerimento no sentido de se prorrogar a
sessão por mais 15 minutos.
O SR. ALDE SAMPAIO - Pediria a v. Ex.a dispensa desse requerimento, porque estou terminando minhas considerações e não desejava voltar ao assunto, constante de matér'..a
como essa, arida e cansativa.
O SR. PRESIDENTE - Infelizmente ·não posso atender ao" pedido
de V. Ex.". JY.!sde que o requerimen- .
to foi apresentado, tei:lho de submetelo à apreciação da Casa, salvo se o
pedi.do de retirada partir do respectivo signatário que, no caso, é o ilustre representante Sr. Dolor de Andrade.
.o Sr. Dolor de Andrade - Sr. Presidente, de acÔrdo com o que acaba

de propor o ilustre orador,- solicito a
V. Ex." a retira.da do meu requerimento.
·
G- SR. PRESIDENTE - V.
Ex.a
será atendido.
O SR. ALDE SAMPAIO - Agradeço ao nobre colega a gentileza. E
terminando, deixo à reflexão da Constituinte as propostas que fiz sôbre assunto, de máxima gravidade, que é
a· divisão de rendas.
O Sr. João Cleotas - Aliás, acho
que devem ser publicadal!t, desde logo
as sugestões de v. Ex.", sem prejuízo
do encaminhamento ~as mesmas à
Comissão Constitucional.
O SR. ALDE SAMPAIO - De fato.
Peço a V. Ex.", Sr. -Presidente, se
digne ordenar as providências no sen- .
tido de ser publicado meu trabalho
para conhecimento dos nobres colegas.
Nesse assunto, como nos demais estou convicto, Sr. Presidente ·que
a Cot:,.r.l• ·nnte de 1946 sat. ..rá
dar
uma Constituição que satisfará as aspirações dos brasileiros. (Muito bem.
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE -

•Vou levantar a sessão, designando
para
amanhã a seguinte
ORDEM: DO DIA

Homenagem à memória do Presidente Frs.nk.lin Delano Roosevelt.
De!.x:.>m de comparecer 54 Senhores Representantes:
Partido Social Democrático

Amazonas:
Cosme Ferreira.
Pará:
Cs.rlos ·Nogueira.
Maranhão:
Pereira Júnior.
Vitorino Freire.
Ceará:
Frota Gentil.
Almeida Monte .
Raul Barbosa.
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R. G. Norte:
Georgino Avellno.
Deoclécio Duarte.
José Varela.
Paraíba:
samuel. Duarue.
Pernambuco:
Novais Filho.
Jarbas Maranhão.
Oscar Carneiro.
Bahia:
Regis Pachec.o.
Negreiros Falcão.
Luiz Barreto.
E. Santo.:

Henriqll:e de Novais.
M. Gere.is:
Rodrigues seabra.
Pedro Dutra.
Wellington Brandii.o.
José Alkm;m.
Augusto Viegas.
R!)drigues Pereira.
Olinto Fonseca.
Lair T-ostes.
São .Paulo:

José Armando.
Horácio Lafer.
Lopes Ferraz.
.lfonório Monteiro.
Goiás:
Pedro Ludovico.

M. Grosso:
Ponce de Arruda.
Argemiro Fialho.
Paraná:
Joii.o Aguiar.
S. Catarina.:

Alt;amiro Guima.rã.es.
Roberto Grossembacher.

R. G. Sul:

Gaston Englert.
Bittencout Azambuja.
União Democrática Nacional
Pia ui:
Adelmar Rocha.
Ce:::rá:
Gentil . Barreira.
Egberto Rodrigues.
Alencar Araripe.
. Sergipe:
Leandro Maciel.

Bahia:
Aluisio de Ca.""Vnlho.
Clemente Marinn!.
Rui Santos.
M. Gerni!l:

José Bonif!kio.

São Paulo:
Plinio Barreto.
Parti'tio Trnballllsta Brasileiro
Distrito Fcdcrnl:
Ruy Almeida.
M. Gerais:

Leri Santos .
São Paulo:
Hugo Borgh1.
Pedroso. Júnior.
P:utldo

H~pullllcanc

·M. Gerais:
Felipe Balbi.
São Paulo:
Altino Arantes.

Levanta-se n 1\C::mllo às 18 horas e 15 minutos.

-399Sugestões à Comissão Constttuctonal,
a que se reejriu o Sr. AZIZe Sa"1!.paio, e7J1- seu discurso.

emprêgo em soms ativid::.des; outra
que reserva para consumo ou emDrêgo posterior, e da qual pode cl.Ú;por
através de empréstimos, n2. economia
de crédito.
O Fisco pode gravar as du'ls esuécies de renda no nascedouro, n:-.:; mãos

Proponho que a repartição de rendas constitua um capitulo ou sub-titulo da Organização Federal.
ào individuo onrle a _re11da se origina;
Encaminho sugestões relativas à
for.nação do Capitulo, consubstância- . mas pode também gravar, scb:::etudo a
renda consumível. no momento em oue
das em proposta anexa. AlcZe
ela
se aplica. Na col~tividadc êm
Sampaio.
conjunto, a parte constituída r...z1a renda consumfvel é muitas vêzcs sm::crior
. DISCRIMINAÇÃO DE REllo"'<lAS NA
à parte constitUída pela renc:>-reserCONS=uiÇÃO
va.
De modo que o Estado não s~ uode
Os estudos eco::J.ômicos demonseximir
de tributar a renda cons~mi
tram que a renda é a única e verdavel;
como
por outro lado a tributaçilo dideira base do impôsto. O impôsto é
reta
da
renda
em mãos dcs indivíuma subtração de riqueza exercida
éiuos,
sobretudo
da renda consumível,
pelo poder coercitivo dó Estado; só
é
operação
muito
difícil de se exe:rcer
poderia, portanto, provir de uma sube
de
se
fiscalizar,
torna-se necessário·
tração dos próprios haveres do indiao
Fisco
procurar
meios
de grav:::r uma
víduo. ou da renda que êsses haveres
e
outra
espécie
de
renda.
per precespel"II'..item. Tôdas as considerações ecosos
indiretos.
nômicas levam a condenar o impôsto
Quando o Fisco taxa diretan1ente
sõbre os haveres e .inculcam a renda
a
renda nas mãos de quem a aurere,
como a fonte real de tributação.
indivià:uali::a-a
e distingue c contribuA renda,
porém. se apresenta ao
Inte
como
maior
.ou menor perceptor
Fisco sob várias modalidades; e, num de rendas. Quando
taxa os objetos
sistema tributário, há mister distinde aplicação da renda, desconhece o
g'.lí-las, para que se possa satisfazer. · seu perceptor e grava a renda indiso principio da pluralidade dos impostintamente. Dai a divisão da ~se ecotos, indispensável aos sistemas tribunômica do impôs to em düas c a tegotários perfeitos.
rias: · a renda i-;tdiviàualizaàa e a renRe:1da, ou mais caracterizadamenda geral e indistinta da população.
te renda liquida é aquilo que o indiNa primeira forma, o contribuin·viduo aufere, no decurso de um ano,
te legal do impôsto é o própr:o indi-.
para o seu uso. pessoal ou para cmvíduo perceptor da renda e o Fisco ·
prêgo à sua disposição, sem dctri- sabe quanto lhe pode ou deve sublllento de seu patrimônio. A renda
trair; na segunda forma, o Fisco pro.. liquida provém, em geral, da renda
cura um contribuinte legal que r.;::;pon"bruta que se constitui pelo importe
de pe_lo 1mpõsto e o transfere à ren~a
conseguido pela venda dos produtos.
geral e indistinta. da população. Essa
No salário. a renda liquida se con!untransferência, porém, rarame:1te pede
de com a renda bruta.
ser feito. !.ntegralmente e o impôsto que tem !)or . base a renda geral c indisNa renda liquida, percebida pelo
tinta
da população encerra sempre uma .
individuo, uma parte se aplica ou se
parte
de renda individualizada, pertendestba a uso imediato: é a renda
cente
ao contribuinte legal. De res- .
consumível ou consumida; outra parte se destina a um éonsumo posterior to. no impôsto que tem per base a rene constitui a renda poupada ou renda- da geral e indistinta da população, o Fi..sco não sabe como atinge o individuo,
reserva. Assiin, na renda realizada por
cada individuo no percurso de um ario, que per forma indireta foi grs:vado na
existem duas parcelas: uma que o in- sua re:1da. Dai o preceito C.e Eco no- ..
- divíduo . gasta ou consome .por com- mia-Politica que a taxação dessa forpra de objetos para seu uso ou para ma de impõsto deva ser sempre mo-
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derada e aplicada de .modo extensivo
para que abranja o mais. possivel a
renda geral da população, preservando-se, porém, de ser atingida pelas
e:!..'tensões, em . virtude de razões -sociais, aplicaçãq de renda por aquisição de objetos de grande consumo
pelas populações pobres.
Dessas noções gerais e preliminares,
depreende-se que o sistema tributário
de um pafs deve abranger um. conjunto de impostos, dos quais uma
parte onere a renda geral e indistinta
da população e a outra parte onere
diretamente a renda do individuo.
E' êsse problema de formar o sistema tributário cem base em uma e
outra espécie de renda e de distribui-los entre a União, os Estados e
os Municípios que constitui o assunto
da discriminação das rendas nâ Federação.

CLASSIFICAÇÃO ~OS IMPOSTOS

A formação do sistema tributário,
:Por sua vez, exige a distribuição em
classe dos impostos existentes para
que se possa, com melhor juízo, a.valiar dos seus efeitos· separadamente e
em conjunto, e se venha, com maiS
segurança, distribui-los entre as entidades polfticas que formam a Federação.
,
Até o momento, p'orém, não 1:!onsegu1ram os especialistas instituir uma
classificação dos impostos que atendesse às necessidades reclama·das pela·
doutrina. A simples divisão em ÍI!lpostos diretos e indir::tos pouca significação tem e menos ainda contribui
como matéria de separação na part!lha de _impostos entre . a União, os
Estados e os Municípios. ll.~pos
sib!lidaõ.e de servirmo-nos de qualquer das classificações que hãci sido
propostas, para melhor apreciação de
.conjunto e para em seguida estudar
as características de cada, impôsto,
adotamos l.IDla enumeração sistemática, tendo por base a incidência do
impôsto. Nestas condições, dividimos
os impostos em quatro grandes grupos que por sua vez se desdobram em
outras categorias.

Os quatro grandes grupos são:
1 - Impostos que gravam atos de
direito.
2 - Impostos que gravam os em·preendimentos de modo geral.
3 - Impostos que gravam os agentes
e os instrumentos de ação econômica
dos empreendimentos.
4 - Impostos que 1P'avam o·s atos
ou as operações economicas dos empreendimentos.
Estas quatro classes de impostes se
subdividem nas categorias seguintes:
A - Impostos que gravam atos de
direito.
B -:- Impostos- qtie-g:ra~am os empre::ndimentos, de modo geral.
C. ....: Impostos que atingem os agentes e instrumentos de ação na fase
da Produção.
D - Impostos que ·atingem· atos e
·operações na fase da Produção.
..E - Inipostos que atingem agentes
e instrumentos de ação . na fase da.
troca ou circu~.J.ção econômic~. ··- --F - Impostos que atingem atos e
operações na fase da troca ou circulação econôntica.
G - Impostos que atingem objetos
de uso 0'\1 emprêgo na fase do con:.
·sumo,
H - Impostos que atingem atos e
operações da economia de consumo.··
I Impostos que atingem atos e
operações. da economia: de repartição.

· OS ET F'MENTOS QUE CARACTERIZAM A
ESTRUTURAÇÃO DOS IMPOSTOS

O impôsto não pode mais hoje manter a feição antiga de senhoriagem,
col:lrado como ato de arbítrio ou de
prepotência pelo poder público. Antes
de seu lançamento, o iJ:p.pêsto há de
ser estudado à luz dos conhecimentos de. ciência d~s finanças e, se
não satisfizer os preceitos doutrinários; deve poder ser proibi-da a sua
cobrança, ainda que por iinpério do
dever a que está obri.,<>ado o homem
públic;o.
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_ E . não só' quanto aos i."'lpostos novos; estende-se amda o império do
dever público à revisão periodica dos
impostos existente~; pois impostos
aceiÚ>.veis em . detenninadas épocas
torn~m-se
impróprios a outras, de
acôrdo com a evolução econôrnica do
país. Na Federação compete à União
preservar as populações de impostos
arbitrários e a· Constituição de 193-!!o
muito acertadamente dera ao Senado
Federat a elevada atribuição de zelar,
pelos princípios constitucionais a:pli..:
cá.veis ao poder tributário ãa"S ~nti.
dades -políti.ca.s.
Por COl'lSeguinte, para ~ bôa orientação D.a repartição das r~nd::ts na
Federação. há rnistér conhecer as caractcrlstlcas dos impostos existentes,
não só para julgá-los na suá natureza, à luz dos co!'..hecimentos da Ciência das Finanças, como ainda para veri.ficé.-!ci. nos seus efeitos em
conjunto uns co:n os outros e avaliar da legitimidac:le do ato do poder público quando o cobra. Ainda
que se dei."l:e de parte o exame dos
impostos no que se refere às regras
que devem satisfazer, para que ·prejudiquem o menos.- possível a ação
particular, o que compete ao "legislador ordinárip; torna-se assim, indispensável ao legislador constitucional,
exan::.ib.2.-los na sua própria estr-.lturação, para que conheça aquilo que
se pode chamar os·· efeitos políticos
. do im.:pôsto, entre os quais está. em
primeiro lugar a sua legitimidade, .
como ato proveniente do poder coercitivo do Estado.
VáriÕs elementos caracteri".am a es.tl'uturação dos impostos e nos :propomos a ·examinar, dentro da classificação anteriormente apresentada, os
impostos .existentes no Fisco brasileiro, de a::ôrdo com êstes elementos.
Para evitar confusão passamos a definir alguns desses elementos entre
aquêles onde pudesse haver dúvida na.
sua significação_
Matéria try.õutávez ou fonte fiscal de
tributação é-· a riqueza sôbre a qual
incide o -imDôsto ou donde é êle
subtraído por parte do poder públi-

co.

Base de cobrança é a determinação dos dados que servem pára avaliar e fi."l::lr a importância do im,pôsto.
Bnse econômica ou fonte econômica de tributa~ão é a fonte tributária,
justificada pela ciência das finanças,
contida de modo :real ou aparente na
matéria tributável; ou, por outras pa!avras, é o elemento econômico que
na realidade de modo direto ou ind!!-eto suporta ou se supõe que suport~ a tributação.
Ccnt~icuinte legal é aquêle que res~onde pelo !mpôsto perantc o Fisco,
trasl:?.de-o ou não a outro contri 7
buinte.
Isto feito, passamos a examinar de
modo esc;.uemáti.co os diversos h-npostos que existem no Brasil, cobrados
pda Uni.:3o, peles Estados e pelQs Municipios, segu.'"ldo as categorias em que
os classificamos.
A - Impostos que gravam atos de
direito:

1 -

Jmpôsto cio sêlo.

liTateria tributável - As importâncias constantes em documentos pelos·
quais se modificam direitos ou extinguem ·obrigações.
·
Mocialidade- fiscal - ônus sôbre as
importâncias constantes dos documentos .
Ato econômico que dá nascimento

ao impôsto - O ato jurídico de modificação de direitos · que envolvem.
movimentação econômica.
Base de cobrança: -

A importân-

cia constante no documento.
Base econômica -

·

A renda indivi-

dualizada, mal representada pela movimentação do dinheiro disponivel.
Fonte monetária - O dinheiro disponível· do individuo.
Processo de arrecadação Taxa
fixa ou ad-va.Zorem sõbre a importância constante no documento.
Contribuinte Zegc:.l

rios do documento.

Os signatá-
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JUÍ;;amento da estrutura do impôsto
O impôsto do sêlo c01-i-esponde an-

Fonte monetária - O dinheiro dis:ponível do comprador.

tes a uma taxa sôbre vantagens jurídicss do que a um ônus de caráter
econõ:nico. Restri<lgindc-se a esta
aplic:cçfr::>, o impô.sto é justificável.
N~ :::~:lliõade, porém, o abuso da tribut:i::::\.o so~retujo com a taxa ad-valorem, tem transformada· o· impôsto
do sOe num:t bitributação sõbre transações econômicas, atingindo até a
economia de c:::édito.
tndolc constitttcional - O impôsto
a:crno~2.-~e aos atos jurídicos que lhe

Processo de arrecadação
Taxa
ad-valorem sôbre a importância da

-

dão o:r.:_r;en1.

Nob - No atual impôsto do sêlo
está. comido o impôsto q1,1e ao ser criado :na rv.ionarqilla fô:ra designado pelo
nome dé impôsto do papel selado, no
qual a matéria tributável não se traduz por uma importância em dinheiro, mas por uma concessão de direito, feita ou pleiteada. ~ o caso, por
exemplo, dos requerimentos. Fora
esta p::.rticularidade e sem o ·abuso
decorrente da presença da importância:' em dinheiro, como base de tributa~ãc, cs impostos são similares.
2 - Impõsto de transmissão de pm.,
· pricàade, "causa-mortis" e inter-vivos.
llf atéria tributável
propriedade.

Os bens de

Modali!ic:de fiscal - Onus sôbre o
valo:r dos bens transmitidos.
Ato econômico que ãá nascimento
ao impõsto...:... O. ato jurídico de trans-

mi:::s:la de propriEdade envolvendo mov.Uncntação econêntica.
Bace de cobrança O valor dos
bens transmitidos, representado pela
impo:rt.ância da tr:tnsação.
- Ba:se econômica. _:_ A renda individualizada mal representada pelo dinhei:ro disponível do comorador. Por
outro aspecto, como os bens naturais
adquir:;m com o tempo uma valorização espontânea, a base econômica
pode ser considerada como o capital
fo=ado, em mãos do vendedor, pela
renda ·de valorização natural. A base
econômica neste caso seria a renda
suposta. acuiil;ulada no bem imóvel.

transação.
. Contribuinte legal -

O cotiJ,prador.

Julgamento da estrutura do impôsto ..:.__ Adstrito às vantagens jurídicas ·

de seg-..u-ança da transação, o impõsto
é jUstificável como o pagamento de
um serviço público por quem dêle diretamente se b'eneficia. Também justificável quando se reduzisse a uma
taxa sôbre a 7alorizacão m:.tural \dos
bens imóveis, afnda qÚe por estimativa média. Consicterado _ ç.omJ> taxa
sôbre transação econômica, é injustificável, e constitui urna simples subtração de haveres, por parte do Fisco,
no momento da transmissão. O seu
fundamento pOde ser social no caso
das sucessões, constituindo uma participação do Esta,4o na herança familiar.
tnãore-··constitucional - Próprio ao
Estado no que se refere- a· base ·do-serviço jurídico ou da· participação
na herança; próprio ao, Município no
que se refere à renda proveniente da
valorização espontânea das· bens i.Irióveis.
Nota - O impõsto no que se refere
ao serviço jurídico está em bitributaçãc ·
com o impôsto do sêlo.
3 -

Impôsto de leilões.

!mpõsto estruturalmente similar ao
de transmissão d::! propriedade de imóvel, ating<.ndo sobretudo os bens de
consumo prolongado. Falta-lhe, ;porém, a base da valorização espontânea
dos bens que não se dá com os beri5
da indústria.
B - Impostos que gravam os empreemà.imentos em geral.
4 lmpõsto de lnàústric::s e Projüs6es.

.Matéria. triõutável - A pessoa !1sic::. ou jurídica no exercício de atividade profissional.
·
Modalidade fiscal Onu.s sôbre a
população loeal, repil.rtido segundo as

atividades.

·•
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a.o im.pôsto · - A· divisão profissional
das atividades.
Base de cobrança --'- O volume arbi-

tr:'!.l·i:::.mente presumivei dos negó>:ios.
Aig-..u.lS Estados•passaram a se servir do

volume de ,vendas e consignações das
casas comerciais como base de cobrança, o que veio identificar, o impôsto
com o de vendas mercantis, embora
nã.o seja perfeita a identidade na base
econômica e. no processo de arrecadação, o que o er.ime da bitributação.
Base econômica - A renda individ-ualizada presumivelmente recebida
pelo contribuinte.
Fonte monetária - · Capital de movimento das emprêsas, ou dinheiro
<iisponivel pela renda..
Prccezso de
arrecadação ~ Cota
fb::J. anual por profissão c
variável
segundo o movimento, anual presumido ou verificado, dos negócios.
Contribuinte legal_- O agente da
atividade profissional ou industrial.
. Julgamento da estr1,ttura d.o impôsto Impôsto primitivo de base

eco!lômica incerta pois se constitui
presumivel, e de maté;ria tributável sem: fundamente justlficável. Perdura por tradição secular
em países de civilização antiga e por
ter a s:::u favor o processo de ar~;eca
dação de fácil cobrança e em quantli1 certa ..
· InãoZe constitucional Primitlvamcme de fdção local e por conseguinte próprio ao Município; com a expansão das atividades pelo progres-so econôilllco, adqwriu em ·alguns casos fdçao regional, tendo, por conseqüê:lcia i:idole dupla, estadual e municipal, .conforme a atividade atingida.

.vela renda
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Impõsto de Licença_-

Ji!atéria tributável - Permissão de
atos lucr::l.tivos realizados por conces<:So ou cxccssão e praticados em ben~icio C.:a coletividade.
· ll:ioda.lià.a.ãe fiscal -Tributo arbitrárlo cobr::l.do pela. permissão. ·
Ato ec:onõmico que dá nascimento
ao impôsto - Prática de negócio sem
,livre concorrência.

Base de cobrança -

Estimativa

bitrária do Fisco.

ar-

Ba.se econômica - Renda presumível individualizada proveniente da permissão.
Ponte monetária -

vimento.

Capital de mo-

Processo de arrecadação -

Cota re-- ·

colhida diretamente.
Contribuinte legal -

O benefiCia-

do.
JuZgamento d.a estrutura do impôsto - Bem no que se rafere à base tri-

butável quando a permissão tem por
fim satisfazer necessidades coletivas.
Iv!au quando se cria uma concessão
com o fim exclusivo de auferir o impôsto.
tn!i.ole constitucional - Impõsto de
feição meramente municipal, que não
se deve confundir com as concessões
de priyilégio dadas por delegação do
poder público, quando então teriam outro âmbito constitucional.
Nota - Etistc constantemente confusão nos orçamentos muniCipais entre o lillpôsto de licença e o impôsto de indústrias e profissões, que hoje
se devem distinguir a despeito da o~
gem comum.
6 - Patente de registro do Impôsto· de cons1imo. ·
Matéria tributá.vel O
exercicio
da profissão de comércio ou de indús.tria. dos pro'dutos sujeitos ao impôsto de consumo.
Modalidade fiscal- Onus pessoal em
virtude da atividade profissional.
Ato econômico que dá nascimento

·a:o impôsto - A divísão profissional
das atividades, de acôrdo com os produtos em jôgo.
Base de cobrança O vulto dos
negócios avaliado pelos agentes de
produção.·
· Base econômica - A renda individualizada presumivelmente recebida
pelo contribuinte. _.
Fonte monetária - Capital de movi-

mento.
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Pr.ocesso de
arrecadaÇiio Cota
Julgamento da estrutura do i?np6~
to - O ini.pôsto ainda que imperfei.tó.
dependente do vulto do- negócio.
pois que a matéria tributável tem liContribuinte ·legal - O agente da
gação
longínqua com a base· eco:::~O
atividade industrial ou· comercial.
mica é contudo aceitável como · im~
Julgamento da estrutura do Impõsto primitivo e justificável como mopôsto - Impôsto de feição senhorial
dalidade do impêsto ·sôbre a rendaidêntico ao impõsto de Indústrias e - quando baseado em cadastro.
Profissõ~s e sem as razões locais que
ulodalidade constitucional Como
justificam êste último. o exercício da
impõsto primitivo q1l~ pretende partiprofissão que constitui o pretesto para
gravar as rendas individualizadas loL.'lar da renda das explorações agrfcais, nenhum cabimento tem para o
colas é impôsto de caráter municipar
impôsto federal, que além de mais co- . - e sujeito a taxas moderadas; como impósto bas~ado em çaciastro no qual se
bra diretamente o impôsto sêbre
a
confrontem as ciivepas ccndiç_ões em
renda L'1dividualizada. O impôsto é
que as terras se apresentam nas várias.
estruturalmente mal formado e portanto ilegítimo por, absolutamente,
regiões. pode ser estadual. ,Isto éncatôdos os seus elementos.
·
raclo exclusivamente sõbre o aspecto
econômico do impõsto.por. _seus- efe!Nota Impôsto em evide.."lte bitos
entre os contribuintes. Politic·atributaçáo com o impôsto de Indúsmente
é um impôsto de prevalência.
. trias e Profissões.
municipal · porque atinge riqueza do
7 - lmpõsto de localização
municipio explorada por agentes muTributo absurdo cobrado pela Pre- nicipais; característica municipal que- ·
feitura do Distrito Federal, constituin- se avantaja, quando o produto da ex- ·
-do um impôsto de senhoriagem, sem ploração é adquirido por poder aquisitivo muniCipal como quando se tranenhuma base _que o justifique e inta de-p!'edutos..de alimentação local.
eidindo em bitributação com · o imEntão
é absurdo 'que -o iliípôstó seja·-·pêsto de Indústrias e Profissões.
cobrado
pelo Estado.
C -Impostos que atingem os agentes
Nota O impõsto constitui bitrie instrumentos de ação na fase da
butação com o impõsto cedu!ar de
Prot!uçilo
renda, o qual pelo Artigo 57 da lel;
8 - Impôsto territorial
vigente do impôsto de renda se identifica· cem o impõsto territorial até na
Matéria tnôutá:vel - A terra, como
base de cobrança ..
agente da prcduçã'o.
Modalidade fiscal Onus direto
9 - Impõsto sõbre fábricas, benanual sôbre s. terra.
feitorias, gados. plantas tru.tífer~.
animais de serviço, etc.
·
Ato econômico que dá nascimento
ao impõsto - Impôsto direto sõbre
· ImpOsto estruturalmente análogo•
a propriedade.
ao impôsto territorial,· porém, mais
imperfeito que êle e ·injustificável
Base de cobrança - O valor venal
das terras, ou ao valor cadastral das · quando a renda proveniente da proterras de acõrdo com a sua presumível priedade territorial se confunde com a
renda dos objetos taxados, como o gaprodução.
·
do, as plantas frutíferas, etc.
Base econômica - A renda indiviAs vêzes as b<>nfeitorias e os bens
dualizada presumível da exploração
semoventes se somam ao valor ·venal'
da· terra. ·
das terras para constituir a base do
Fonte monetária - D capital de moimpôsto territorial.
vimento do proprietã,r;.o.
·
D - Impostos que atingem atos eProcesso de arrec-adação - Cota
operações
na tase da p;oc:Zução
anua..l recolhida às coletorias.
Contrz?nLinte legal - O proprietá10 - Impósto de viação ou de
rio das terras.
·
trânsito
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na

Impôsto proibido pels.s constituições
de 91 e ele 34, sem n<nh=.a base econõmíca ·que o justifique.

o Estado é desfalcado

· ll -

pôsto d~ naturez:3. estadual ou fcdert\1.
Estadual quando se considera como
sua fonte a produção, da. qual partilha
o Estado; federal quando se consljc~
como fonte o poder aquisitivo das populações ccmpradar:s.
12 - .lmpôsto de Consumo.

Impôsto de exportação.

:Matéria

tributii:z;el -

Produtos em

saída do Estado pràdutor.
:lrfoc!.aZià.ade fiscal - Onus sôb:::e c:s
· produtos no ato da ex,crtação..
Base de cobrança O valor dos
produtos divididos em classes.
Bcse econômica A renda indlstir.ta e ·geral àa população. através da
renda bruta do exportador, produtor
ou comerciante. Quando a exportsção
.é para o Exterior o imp6sto se presu·me transferido para a popuhção do
pais importador.
Fonte manetliria - Capital de movimento do exportador.
Processo àe arrecarlaçfio - Paga. me-:1to po1' cada embarque cu saída p?.Ias fronteiras.
'
Contribuinte ZegaZ - O exportador,
-produtor ou· comerciante.

sua reida.

tribtttá::ia.
l:IodaZl&:rde

constit-ucional -

Maté;ia tributá:vel _bric~dcs

!m.-

Produtos fa- ·

cu i!np:ortados.

Modalidade fisccl -

Onus por unL

dade dos produtos.
Ido econômico que dd nascimento ao
impôsto - A vmda do produto feita

pelo produtor ou a operaç::io equivalente- de saída da alfândega.
NOTA - A gravação pela s'l.ido. do
produto da. fibrica constitui mera pr!:ca u<;ão fiscal.

Base de cobrança - Taxa arblti'ária
as m2.is das vezes diferencial por unidade do produto.
:Base econômica. -·Renda geral e indistint:l. da população através da renda
Julgamento da estr..àura do impôsto
bruta do produtor.
- O impôsto ·atinge o produto como
uma despês:3. de produção, por um att>
Fo-n.te monetári-a - Capital de inode deslocamento. Dai ser incluído en- vimento do produtor ..
tre os que gravam atos e operações na
Processo de arrecadação Pagafase produtiva.
mento à saída do produto ·cta Fábrica
O impôsto' é estruturalmente im- ou da Alfândega mediante aquisição ae
perfeito pois a matéria tributável . estampilha .:JU guia de recolhimenGo.
nada tem a ver com a base econômica.
Contribuinte legal - 6 produtor ou
A simpliddade de cobrança e a fii.c1l
o
importador.
fiscalização, no estado, de ·nossa ecoJuZga.mento da estrutura do impósto
nomia em núcleos isolados,· têm fei- Matéria tributável em · correl:3.ção
t:> com que o impôsto . ap~sar. de proibido insista em pe=anecer. Hoje com a base· econômica: o impôsto é por
com a grande expansão .do impôsto de isso aceitável qúando as taxas 5ejam
vendas mercantis nenhuma razão de excessiv.amente módicas, ou quancto o
impõsto pretenda defesa social. Mau
ser e::iste para a; sua permanência
com exceção no que se refere à e~ 1mpõsto quanto ao contribuinte legal
port:lção para o Exterior sobretndo · porque sobrecarrega as despêsas de
quando os produtos exportados estão produção, aumentando a necessidade
sujeitos a pequena concorrência e pa-ra do capital de movimento das emp-:-êsas
os Estados cuj . J1tercã.mbio interno é produtivas. Impõsto anti-sociai quanl'eduzido e rela •• vamente grande o ex- do onera produtos de p:rimeira e vital
terno. Os volumes de entrada e sai- necessidadz.
da. de procedência nacional, não se
O unpôsto se de::omi!la de consumo
corresponctem e como a tributação sõ- por tradição nominativa; hoje é -antes
b::-e produtos importactcs cabe à União,
impõsto sôbre a produção.

=

...:.... 4Q.6tndole ca,nstitucional - ImpÓsto de
natureza estadual ou federal. Federal
pela fonte econômica de tributação
traduzida pela renda geral e indist!Ilta da população, que não é só a · do
Estado.. Estadual pela incidência do
impõsto sõbre produtos fabricados no
Estado. Exclusivamente federal quan_
elo se trata de produto importa~o.
NOTA - Bitributação com o impõsto
de vendas e consig-naçõ2s, na primen·a
cpe:ração de venda efetuada pelo 1J!O...;
dutor.
E - Impostos que atingem agentes e:
instrumentos de ação na jase da. oírculação econômica.
Enste o impõsto cobrado sõbre 2

rúbrica :ie indústrias e profissões referente ao cargo de gerência, que na
verda~e não é uma . profissão distinta
de atividada comercial. ·
Existem, mais, pequenos Impostos comercisis,

sem

irnp·ortãncia, corno o

iinpõsto sôbre oarquises, etc.
F - Impostos que atingem aio3 e
.operações na fase àa circuZação eco_
12ômica.

13 -

Impôsto de vendas mercantis

{vendas e. consignações) .

·

Matéria tributável -·A importância
<da ven6.:t dos produtos.
l.fodalidade fiscal - Onus · sõbre o
importe da vencia.
Ato econômico qÚe dá nascimento o
impósto - A· venda dcs pro-dutos fei. ta pelo produtor e sucessivamente pe-

les comerciantes.

·
l!l'ota Exclui-se o deslocamento
.Qo produto por efeito de consiin,ação
que não é senão um expediente fis-cal.
Base de cobrança - Taxa sôbre o
importe de cada venda feita sucessivamente e agravada pelas despesas
-de transferência de mão a mão.
Baes econômica . - A r~nda gerar e

·1ndistinta da. população através da
Tenda bruta do produto:: e sucessiva-mente a renda bruta dos comercian-

tes.

Fonte monetária - O capital
de
:movimento do produtor e sucessiva-

mente o capital de movimento dos
merciantes.

c~

Processo de arrecadação Pagamento por guia às coletorias estaduais.
Contribuinte leriaz - o produtor e
sucessivamente os comerciantes intermediários.
Julgamento da estrutura do impôs-

to - Matéria tributável doutrinàriamente aceitável quando sob baL-.,;as
taxas, como deve ocorrer a todos os
impostos que gravam a renda geral e
indistinta da população. A matéria
·tributável está em correiacão com a
base econômica, o que coloca bem
o impôstõ sob o julgamento de st:a estrutura.
'
---0 impõsto é, porém, grandemente
condenável na sua cobrança sucessiva, quando grava o próprio impôsto anteriormente pago e as despesas
de deslocação do produto; tanto mais
onerando o custo da mercadoria quanto ela é mais sobrecarregada de despesas""imprescindlveis para chegar aos
centros de consumo .. É ainda mau --o
·impôsto no que se refere ao contribuinte legal, quando o produtor na primeira operàção de venda. O processo
de cobrança se bem -que complexo é
contudo. compensado pelas vantagens
da segurança comercial que traz através da duplicata como título de crédito.
Para corrigi:~; as imperfeições· apontadas, o impõsto deveria ser reduzido
a uma única coiJrança até a colccaçãa
do p:roduto no comércio a varejo. praticada ess:i cobrança no Estado onde
fôsse consumida a mercadoria.
tndole constitucional - III\pêsto de
feição esta1iual quando se com;idera
a primeira venda efetuada pelo produto;:, pelo fato de gravar a produção do Estado; impôsto de fciçf;.o federal no que se refere ao ônus pago
pelos comerciantes, sobretudo se se tem
em conta nd.o a produção gravada, mas
o tributo sõbre o poder aquisitivo da
população, através da renda geral e
indistinta que con..."i;itui a base do impôsto.
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Nota Os dois impostos, o chamMlo impôsto de consumo e o impôs-

to de venda mercantis, na . sua primeira cobrança, são o mesmo impõsto,
com a mesma base econômica, provenientes do mesmo ato econômico e
pagos pelo mesmo contribUinte legal.
Somente na maneira de se atribuir
'() impôsto, pela modalidade fiscal e
pelo processo de arrecadação, que são
. íatos secundários, se distinguem êles.
Dizer-se ·que o chama-do impôsto de
cons!IDlo é um impôsto direto porque
atinge o próprio produto e que o de
vendas mercantis é indireto porque
atinge uma transação, constitui "afirmação especiosa e falsa.
Especiosa
porque os dois impostos correspondem·
a· um aumento imediato do custo da
produção, se bem que por u.'lla taxa
fi:">.a cu ad-va1orem;. e falsa porque a
ccbranç:a se dá por efeito do mesmo
ato eccnõmico, que é a venda do produto. Ds resto, é inteiramente desprovida de razão a assertiva de que o
impôsto de consumo atinge o produto,
como se fôsse ilma continuação dos
dizL"D.cs recebidos com os Próprios produtos innatura. Na atualidade todos os impostos são adulterados. Entre
os deis presentes impostos, a 1inica
diferença consiste no processo aritmético de cobrança, tudo mais é idêntico. No impôsto de consumo declara-se a unidade tributável. e cobra-se
uma quota total das uni<:l.ades vendidas; no impôsto de vendas· mercantís grava-se diret:!mente o total vendido.
Não há, portanto, sõmente bitribu~
· tação, há içientidade de impostes na
sua estruturação. O impôsto de consumo, como taxa ftxa, deve juntar-se
~o
de -vendas mercantis, como· uma
GUebra de uniformidade de cobrança,
quando razões outras, inclusive de indela social, assim, o aconselharam.
l4 - Impósto ou Direitos de Alfândega:

Matéria tributável Modalidade fiscal -

Julgamento da. estrutura do impô,s:to - Impôsto da mesma natureza que

o impôsto de consumo, sem o inconveniente dêste no que se refere ao
contribuinte legal. Pelo contrário, o
impõsto se torna p1·otecionista da produção nacional.
Após o impõsto de renda talvez se-

)a o mais perefeito impôsto ·sob o as-;pecto estrutural.
tnd.ole constitucional
Impõsto de
feição n.im.i.arnente federal reconhecide. aliás pela tradição universal.
15 - Impõsto sõbre cambza.is.
Impõsto de senhoriagem que corresponde ac ar.tigo i.m:põsto de· braceagem coo:·ado t:elos regimes absolutos,
na cunhagem das moed:!S.
o imoõsto é ilegiti:::no, em bitributação com c impõsto de exportação
para o Exterior, em contra senso politico, pois desvaloriza ·o nosso Cil.mbío· e sem nenhuma base econômica.

G - Impostos que atingem objetos de uso r.a fase ào comumo.

15 - Impõsto preàia.l urbar.o.
lifa.téria trzõutá:vez - A renda das
casas àe moradia e casas de negócio.

Os • produtos

1tfocüz.lidad.e fiscal Onus sõbre a
renda bruta fornecida pelo prédio.

Onus- sôbre o

Ato econômico que àá nascimento
ao impõsto - o recebimento de alu-

· importados.
valor dos .produtos.

Ato econômico que dei n.t:zscimento

ao impõsto - A cÓ:npra de mercadorias estrangeL.-as, consubstanciado o
ato pela entrada no ten-itório nacional.
Base econômica · A renda geral
da unidade do produto importado.
Base econôômica - A venda geral
e indistinta da produção, através da
renda bruta do importador.
Fonte monetária O capital de
movimento do importador.
Procc.~so de arreca:daçã.o Taxa advalorem paga às mesas de rendas d:~s
alfândegas.
·contribuinte legal o importador, geralmente comerciante.

-408Matéria tributável - O bem que
guel como renda ou o desfruto de um. ·
serve
à utilização pelo individuo para.
bem- econômico pelo seu proprietário.
seu negócio.
Base d.c cobrança - A renda aul\Iodalídade fiscal - ·onus sÔbre a.
ferida pelos aluguéis ou zuposta aufeocupação.
rida pelo propri2tário :residente.
Ato econômico que dá nascimentO>
Base econômica - A renda indiviao imp6sto A utilização do bem
dualizada.
público cem fim econômico.
Fonte .monetária - Parte subtraída
Base de cobrança. - Taxa arbida renda.
trária sõbre a utilização.
Processo de coõránça - Cota paBase econômica - A renda. indiviga às coletorias estaduais, por lançaduall::a1::. obtida com o privilégio da
mente anual do impôsto.
utilização do bem.
Contribuinte legal - O proprietário
Fonte monetária - Parte subtraída
do prédio.
da renda l;)ruta.
Julgamento da estrutura do impôsProcesso de coõra1iça. -- .Eagamente - Um impõsto é estruturalmente
to local.
perfeito quando a matéria tributé.vel
se confunde com a base econômica e
Julgamento da estrutura dó impôsesta é; ,10r sua vez, perfeita. os dois
to - Impôsto estruturalmente bem
fatos aqui se caracteriZam; a matéconstituldo e de boa bsse econômica.
ria tributável é a renda do indivíduo
E' de notar que o impôst< r.;1,o se cone a base econômica a mesma renda.
funde com um simples arrendamenO impôsto é similar ao impôsto de
to do bem como um aluguel sôbre o
renda, na parte denominada de cecapital __do poder público. As duas
dular.
principais liõdalldmies são: o impôsto de feira. cobrado como uma taxa
1ndole
constitucional Impôsto
sôbre a eitensã.o de local ocupado
de feição local e portanto de atribuina
praça pública pelos feirantes;. e o
ção municipal, sob todos os aspectos.
impôsto de mercado, de cobrança aná17 - . Impósto :<tóõre rádios.
loga sôbre locais de venda.
Impôsto arbitrário e ilegitimo coo impõsto é de natureza similar
brado através da repartição dos Coràquele que muitas vezes é pago, a tireios sob o falso motivo de registo
tulo de tributo, pelas companhias que
sõbre os rádios em uso nas casas par- . obtêm coneessão de serviços públicoo
ticulares. O regi..stro pressupõe mediou privilégi-, de e:s:ploraçã.o.
da de segurança e regulamentação do
tndole constitucional - A ·tributatlso; o que não há nem pode haver
ção
dependente do bem dado em uticom os rádios. O impósto não tem
lização.
No geral é fonte de renda
nenhum fundamente: econô!llico e vamunicipü.
le como uma extorsão de senhoriagero. A fonte de tributação é absur:r;: - Impostos que atingem atos e
damente constituída p::lo uso ou conOP§rações da economia de consumo.
sumo prolongado do bem; e o im19 - Impôsto de :ngresso nas. dipôsto grava a renda individualizada
versões
públicas.
·
sem ne!lhuma relação de dependéncia.
Sob o mesmo fundamento, poderiam
Matéria
tributávez - A diversão
ser g:-2-vadas de impôsto, as cadeipública quando oferecida como um
ras e mesas de uso domést:.co e até
bem de consumo.
as roupas de vestir.
Modalidade fiscal - · Onus sObre o
18 - Impôsto sôõre utilização de
preço
de entrada.
bens púqlicos.
·

.(Impôsto de mercado, impôsto de
!eira, etc> •

Ato econômico que dá nascimento
impôsto - A compra de ingresstl.

ao

:- 40SBase

-e

coõrança

Cota arbi-

-

:tr$.ii.a.

Base econômica - A renda indistinta e geral da população, diretamente atingida.
Fonte monetária -

O dinheiro <fu-

:ponível do contribUinte ..
Processo de arrecadação ~õbre

Cota

cada ingresso.
O empressá.-

Contribuinte legal -

r:o da divérsão como simples coletor.
Julgamento da estrutura do impôsto - O impôsto se bem que nio

seja estruturalmente perfeito é contudo inteiramente aceitável porque
·há correlação entre· a matéria tributá-vel e a base econômica, gravando
·o fisco a renda geral e indistinta da
população no momento em que se
aplica.
Constitui o único verdadeiro im·
_põsto de c_onsumo entre os impostos
do Brasil pois é diretamente pago
-pelo consumidor.
·
tndole constitucional - Impôsto de
natureza municipal, pois que grava
-o poder aquisitivo das populações· lo-cais.

I -

Impostos que atingem atos. e

-operações da Economia de Reparti-

. -ção.
20 a> prêsas.

Impõsto de Renda.
Impósto de renda das
·

em-

A renda das

lrfatêria tributável -

emprêsas.
Modalidade fiscal - Onus sôbre a
l'enda liquida dos empreendimentos.
Ato econômico que dá nascimento
ao impôsto A realização da ren~a..

.

Taxa sObre a

Base de cobrança -

renda liquida realizada.
· Base econômica -

tinta. de um grupo.
Fonte monetária -

da realizada.

A: renda indis-

·
A própria ren-

Processo de cobrança"' - Pagamento ao Tesouro por comprovação de
balanço em casos especiais pela renda suposta, em função do capital -pa.trimonial da emprêsa.
Contibu[nte legal A
emprêsa
como pessoa jurídica.
Julgamento da estrutura do impôsto - O impôsto como impõsto sôbre

a renda é estruturalmente
pois a matéria tnbutável se
de com a base econômica
fonte monetária é a mesma
tributação.

perfeito
confune até a
fonte de

tnàcle constitucional - O impôsto
é de natureza indiscutivel.raente fe-.

deral pois grava a renda- individualizada sem nenhuma indagação da fonte regional ou local do rendimento.

b --.: Impôsto de renda das pessoas
físicas.

·

Matéria tributável -

A renda. do

indivíduo.
Modalidade fiscal Onus sôbre
cada parcela da renda obtida indepenãentemente entre si.
Ato econômico que dá nascimento
ao impôsto - A percepção de rend9.,

independentemente, em cada campo
de atividàde.
Bcse de cobrança - Taxas distintas sôb:;:e a renda percebida em . cada
atividace; e taxa progressiva. sôbre
a soma das rendas · parciais
sem
dedução de prejuizos por acaso havidos em algum setor de atividade.
Bc.se econômica A renda individualiZJ.da.
Fonte monetéi.ria. - A própria renda.
Processo de cobrança - Pagamento
por declaração do contribuinte, .:om
ver:ficação pelo Fisco.
ContH.buir.te legal - O próprio indivíduo,
Julgamento da ·estrutura do im-

põsto - O mais perfeito dos 1mpostos no que se refere à estrutura.
A deficiência do impõsto provém da.
dificuldade de cobran~.a. pelo seu as-
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pecto prãt!co,""que leva a iniquidadcs
na arrecadação. O impôsto na parte · de cobrança progressiva tem ainda.
o fundamento social que se junta ao
econômico.
CON=os OOIENTADORES .NA D~ÃO CONS•
muCIONJIL
DOS
IMPos:ros
.
.

Alguns conceitos, instrutivos
ou
deduzidos de ·doutrina, servem pa..-a
auxiliar a divisão dos impostos entre
as entidades públicas componentes ja
Federação·.
·
Apresentamos, a seguir, os que nos
parecem mais importantes.
E' óbv:o ·que o impôsto quanto mais
geral na sua aplicação e quanto mais
·complexo na sua cobrança, mais razoàvelmente deve caber à
União;
quanto mais de fndole local e de co. b,rança fácil, aos Municípios. Aos Estados, devem caber os impostos "1·
tuados entre os limites extremos.
Por · outro lado, a União deve timbrar
por apresentar impostos tanto quanto
possível estruturalmente perfeitos. Adni.te-se que o Município lance 1mpostos primitivos de estruturação rudimentar, tendo em atenção a comodidade de sua cobrança é o fato de
naturalmente existir mais franco e
espontâneo entendimento entre
o
Fisco e os Contribuintes. A Un15.o
compete demonstrar sempre a perfeição e a legitimidade ou lid!midade
. . de seus atos e .Ea matép.a de impostos
não pode fugir a essas exigências.
Na estruturação dos impostos, ::em
considerar os · aspectos· complementares, pode estabelecer-se como prin- ·
· cípio a seguinte propo'Sição financ_eira:
O impôsto é
estruturalmente
perfeito quando a matéria tributável ou fonte fiscal de tnõutação se contunde com a base económica ou . tonte econômica de
tnõutação.

No que se refere à arrecadação de
impôsto, os ensinamentos da Ciência· da~> Finanças esclarecem que os
impostos que atingem a renda geral
e não identificada da populaÇão (O
chamado impôsto de consumo, o impOsto de vendas mercantis, etc.) de-

vem ter a sua cobrança· tanto qUll.Iltc.
possível aproximada do momento de
aplicação da renda e não daquele de
jonnação da renda. Pelo contr~rio, os.

impostos que atingem a renda individualizada, sobretudo na parte constituída pela renda poupada, devem ser
ç:obradcs na sua própria fonte de jormaç·ão.
As exigências da. arrecadação podem.
por motivo de facilidade e fiscalização.
alterar na· prática o conceito .doutrinário, mas deve êle sempre permanecer como guia, conciliando as el';lgencias práticas com o preceito doutrinário.
Qutro fato ot:>rre no lançamentodos impostos e êste diretamente ligado
à divisão de rendas na Federação. ~
o fato das entidades politicas servirem-se do mesmo ato econômico para.
cobrar impastos diversos,- em -prejuizo
dos contribuintes e dando a impressão de desarmonia dos poderes.
Para evitàr o mal, conviria instit].lir
o p:!'eceito de arrecadação unificada..
tôda vez que os impostos gravem omesmo ato econômico.
A Constituição. de 1934 prescrevia
pelo art. 9. 0 a faculdade de entendimento entre os· Estados e a União, II1RS
a disposição prescrita em tênnos gerais ·não satisfaz completamente e
basta ver que a despeito de conflitos
de· competição tributária, a respeito do
impôsto de vendas e consignações, os ·
Esta-dos não . tentaram recorrer à. .
União, para, em entendimento conjunto, dar soluç~o ao caso.
Concretizando o conceito da. cobrança unificada, poderíamos assim exprimi-lo, para aplicação na divisão de·
'rendas:

Os impostos que gravam o mesmo ato económico devem tantO<
quanto possível ser reduzidos a
um úni::o tributo, e, quando dis-

tintos, devem ser cobracros por
u1ru;; única entidade política:

A arrecadação unificada atenderia
ao preceito de· suficiência para cada
entidade da F.eder2.çáo mediante di-'
visão de rendimentos: Estão no Bresii
vislvelmentê no caso o chamado impOsto de consumo e o de ·vendas mercantis, os quais gravam, ambos, o aro
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da venda dos produtos, se bem que
apar:;ntem.ente - apresentem matéria
tributável diversa.
PROCESSO DE

D~ÃO

DOS

~OSTOS

NA FEDERAÇÃO

A doutrina tributária ainda não
permite que nas constitUições dos regimes federativos se repartam as rendas, entre as entidádes públicas componentes da Federação, mediante o estabelecimento de competência tributária, com base na natureza dos impostos. A J:10Ssa tradição constitucional no período federativo, que_coincide
com o período republicano, tem mantido como base fundamental na reparticilo de rendas a discriminação nominativa C:.cs impostos existentes.
Preveado, porém, a possibilidade de
criação de no"los impostos, quer a
Constitu:ião de 91 <a:rt. 12) , quer a de
34 <art. 10, item VII) que concretizam essa tradição, dispõem, se bem
· que por forma diversa, sôbre a competên<:ia tributária, entre Estados,
União e Municípios, para os impostos
· não discriminados.
Ainda como comPlemento à partilha
das rendas, complétando o quadro da
partilha, ambas as Constituições prescrevem restrições relativas à matéria
tributária, quer· no que concerne às
reJações entre as entidades públicas,
quer ao direito de tributar por parte
dcs p:>deres pú-blicos.
_
A tradição brasileira institui, portnnto, o seguinte processo de repartição de rc:Jdas tributá-rias:
1.0 - Discriminação nominativa dos
imnostcs que cabem a· cada entidade
pública componente da Federação;
2. 0 - Co:::n:>etência tributária prêvis.me::Jte à~termL'lada para os impostos
novo~: 3.0 Restrições de índole dou. tri:-:.ária c"o:ntra o direito de tributar
em:m::.!:Io ào poder coercitivo das entidades públicas.
. O aut<Jr do presente trabalho teve a
honra de revelar êsse processo como o
ún~co 2à::~ptá.vel às nossas condições
. polit.ic~s. n_o decurso da elaboração
da Cor.stitlc:~ão de 34 e teve a satisfa~;.ão de vê-1o prevalecer.
No momento não há senão de verificár-se onde ·a aplicação do pro•

cesso foi imprópria ou deficiente, para, em conseqüência; corrigir os males manifestados.
O problema da "-:iivi.são de rendas
tem sido encaminhado em outros países pelo que há sido chamado de .~n
<>rdenação das entidades pública.-;.
rem a u:>i'"icação de cehrança dos l!npostos e partilha entre as entidades
politicas. A unificação da cobrança
não constitui, por\m, por si uma hi.cmula constitucional de repartiç§.o de
rendas !)Omo muitcs 5Upôem. A tributação já constitUI por si um problem-'J. complexo e a partilha das rendas ainda o agrava. Com a unificação,
diz-s-e, praticar-se-ia. a redução do
número de impostos e far-se-ia a divisão por cotas, procedendo-se assim
ambos os problemas por urna fórmula
simples .e úr.ica. A reüução do nún.ero dos impostos não é, p"rém, aconselhável nem tal.vez prattcav<:>l n.uma,
federação e a unificação dos impo~tos.
como fato real, tem surgido não como
problema de partilha. mas precisamente COliDO solução ao problema tributário, para extinção da bitriomação
pelas entidades federadas. E tão grave é o problema, que a un1fico.ção ti! :t-.
ta-da zm vár!-os paises só deu bom resultado na· Austrália, por entendimento entre os EsttLdos e a Federaç<\o
para a cobrança d!> impõsto de r~n
da.s e outros que existiam cumulativamente na nação. A despeito de l.rigente luta não cOI!lSeguiu chegar a bom
têrmo no Canadá; não satisfez completamente ·nl'l- Argentina, que adotoU;,
o processo em 1934; e falhou inteira-·
mentE' ·na Alemanha que o tentou em
19-19.
Nos Es'ta.dos Unidos onde o probleda bitributação é dos mais graves, o govêmo des!gnou uma com.lssão especial para o estudo das rela-ções fiscais entre as entidades públicas. e o ·resultado a que chegou esta
comissão, depois de longos e valiosos
estudos, não deixa dúvida sôbre a impossi·bilidade de uma solução geral e
uniforme. Diz ·a comissão no seu relatório de junho de 1943: "os' meios
devem ser a-daptados à natureza do
próbl&na. para cada caso de i.rilpôsto
e para cada país". Sendo ~iso no-

ma.

....:...rutar que a conclusão se refere à uni- ·
ficaçã.o como matéria de cobrança para evitar, como já fizemos ver, a superposição de. ilnpcstos.
O nosso caso constitucional obede-ce à tradição que se pode dizer mais
que secular pois vem desde a Monarquia e a in_trodução da unificação de
cobrança não -virá senão como. um
'completivo para determinados casos,
.sem que se derroguoe o sistema estabelecido.
Na aplicação do que se pode cha- ·
mar o prooesso brasileiro, pois - em
verdade é Úllico nas_ leis dos povos, a
·ConstitUlçao de 34, mais completa· de
-que a de 91, fêz longa enumetaçã-o
•. dos impostos; determinou para os Estados a· campetê=ia para criar novos
i.n1-'POStOS e prescreveu numerosas restrições ao poder público, em matéria
-de tributação. ·
A discriminação feita dOs imP-ostos
.revelou na prática alguns inco:nvenii:mtes que há mister sanar. o maior
-déles é a cobrança do imrpôsto de
-vendas e consignações, feita pelos Estados numa repetição sucessiva de in-cidência e sob exigência de formalidades análogas às do impôsto- de con.su:mo, na primeira cobrança em .mão
· dos J?rodutores.

Outro. inconveniente revelado é o
1ia pequena - arrecadação dos · MUilicfpios em confronto com a arrecadação
-dos Estados e da União. A transferência do i-mpôsto territorial dos Estados
para os Municípios seria a primeira
.das correções in-dicadas para o caso,
.como aliás o autor do presente tra:. ba~o pleiteou na Constituinte de 33;
.mostrando por tôdas as razões o dir ~·'-t. dos lJ!.·::mici-pics sôbre êsse impôsto que por ato dJZ despojam-ento
.e1'tava sendo cobrado pelos EstadOs.
· No que ·concerne à competência tributária, a . Constituição de 91 pres.creveu-a doe modo excessivamente
.amplo, sem fixar-lhe base distintiva
para dir.LSão entre as entidades públlcas e, mais ainda, talvez por influên.cia da" doutrinação de Hamilton com
.certeza do conhecimento de Ruy Barbosa, permitindo ·taxativamente o im-põsto · c-umulativo.

A Constituição de 34 instituiu for- .

ma alllSente de qualqu-er funda.mento
doutrinário e reprovável porque sa- ·
crifica os direitos da União e dos :Municípios, quando pela 'própria· evo1ução ·
política e social dos povos hajam de
se ir :;:nodificando os im!Dootos existentes.
.
o projeto Sampaio Dória concede o
direito de criação de no·Jos impostos
à.s t-res entió.ades, -mas não lhes determina a esfera de açã.o, o que constitui grave falha.
A matéria da competência tributária é realm-ente complexa, sobretudo
st encarada co.IlW solução geral e
única para o problema da . repartição
de rendas. No nosso sistellla constitucional, porém, onde ·é feita a discrimina',tãO nominativa,. dos impostos·
existentes e on-de se estabelece uma
série de restrições contra o direito de
tr~butar, a competência tributária para a criação de impÕSfus noveis não
parece que seja problema insolúvel. ·
COmo matéria nova que ..se iriscreve
no texto constitucional, qualquer dispositivo encontrará estorvos de tõda
sorte nas suas -primeiras aplicações;
mas com o· uso a matéria se irá esclarecendo e terminará assez~.tando em
principi-Õs_ .ctefinitivos.
A competênctaTrlbutãriit- -para ---OSnovos i.mpostos- forçosamente se há. de ·
adstringir. à natureza das fontes de
trib11tação e neSte sentido deve se1: ·
fórmado o dispositi'l/o constitucional.
No decurso dos trabalhos da Constituição de 34 o :Autor apresentou a
disposição abaixo transcrits. qu~ não f~>i aceita pela Comissão constitucional. A discussãc sõbre o assunto foi,·
poré!n, ·inCompleta. Sabe-se ·que na. .
parte final P,os trabalhos cia Constituinte de 33, intercedeu o móvel político dos interesses estaduais. e forn;.ou-se Uilla corrente de combina,ção
chamada. a corrente dos gran-des Es- ·
tados, que passou a deciàir da ma);éria consti1íuclonaL Prevaleceu no caso o empenho ·dos go"lernos estaduais
em aumentar as suas arrecadações e
o interêsse político mome:lltâneo foi
põsto aciina. do intento de fazer obra.
perfeita. ·
Por seu lado, em noone da bancada
fluminense o constituinte Prado Kelly

.Dlscriininação:
.apresentou um sistema que o seu ilustre autor queria que fósse aplicado
Art. A. l'!: da competência. exclusiva.
COI!Ilo fórmula geral de competência. ·
da
União:·
·
· tributár'.a, mas que na verdade só se
I
Decretar
os
impostos
designaeil.quadratia na tradição constituc!odos
pelas
denominações
de:
·nal brasileira como matéria supletiva
a) importação, adstrito· às mercadoà. disCrinúnação dos impostos. Como .
quer que seja•. também não logrou rias de procedência estrangeira.
b) renda, com exclusão da renda
aprovação · o projeto do constituinte
cedular de imóveis;
. fl'UJJ".1n=se.
c) transferência de fundos para o
Eis· a fármuls. então indicada pelo
Autor, que hoJe à apresentará em EXterior;
têl:mos mais gerais .como adiante se
à) sêlo, sôbre atos emanados de seu ·
verá:
· govêrno, negócios ·da sua economia,. e ·
Qu!aisquer outros impostos · não instrumentos de contratos ou atos rem:encim1ados noo artigos tais e tais gulados por lei federal.
ca~berão privativam-ente. ao poder a
n - Cobrar taxas:
.
cuja juriSdição tri~utáris. pertençam.
a) dos correios e telégrafos e de ou§ 1.~ São da jurisdição dos :Munici-. tros serviços federais;
. b) de entrada, saida . e estadia de
pios QS impostos que incidam sôbre:
navio.; ·e aeronaves, salvo o .comércio ·
Bens· imobiliários;
. :Matérias primas não suscetíveis de de cabotagem das mercadorias naciocomércio geral e os m.strumentos de nais e das estràngeiras que já .tenham
sua transformaçãó industr'.a.l;
pago impôsto de exportação.
·
· Pequeno5 estabelecimentos de negó- .
§ 1.0 Nos Territórios poderá a Unir o
cios exclusivamente próprl.os à ali- decretar os impostos e tax~s a.t:ribuido.s
.mentação local;
aos Estados .
}1.. indústria caseira e a· pequena ·in§ 2.0 o impõsto de :t:enda, pago pela
.dústr!a local.
pessoa fisica e cobrado sob taxas pro0
. § 2.
São da jurisdição dos Estados gressivas não isentará ninguei!J. ·por·
. motivo da procedência da renda. . .
os impostos que inciàalll 'sôbre: ·
Art. B. l'!: da competência. exclusiva
Atividades de caráter inter-local;
·• .
Matérias primas de comérCio geral, I..OS Estados: .
assim como os i.nstrmnmtos de sua.
I - Decretar os impostos desig!Ml.· transfonnação· industrial.
dos pelas denominações· de:
· Art: 3.o são !ines à. u:ciião as 1m-·
a) tralJsmissão
de
propriedade
posições .tributárias que não atinjam causa-nzortiS;
·
a.· compe'\;ênda. dos outros ·poderes;
b) tra.nsmissão de propriedade .1mó·
· vel inter-vivos, inclusive a. :IncorporaA. DISCRIMINAÇÃO CONSTin1CIONAL DAS
Ção de imóveis
capital de socle~
llENDAS "'.l''!!I!UT!aiAs
dade; ·
·
c> exportaÇão, adstrito às mercado·Proposta
rias de sua própria prOdução expor- ·
Aplicadas as noções s.trás expostas tada.s para o Exterior;
·
tradição .bra.silelra. no
consid,erz.da.
à) sêlo sõbre atos emanados de
processo de partillla das rendas e ti·govêrno
. e negócios de su::!. economia, .
rando-se proveito da experiência da .
·divisão tributária. da constituição de ou regulados por lei estadual.
l i - Cóbxar taxas de serviços es-J4, o Capitulo da discriminação de
taduais:
· rendas, que muito bem Poderia constituir matéria separada no texto cous§ 1.0 O 1mpõsto sôb:re transmissã
. titúclonal, apresentar-se-ta· sob a se- de bens corpóreos cabe so Estado em ·
guinte forma expositiva.; c;;ue vale co- cUjo Território se achem .situados; e o· ·
mo uma proposta do autor apresen- de transmisSão causa-mortis de titu.;
tada. :à comissão constituclonal:
los, créditos e demais bens incorpó- · ·

ao

a

seu

_.;_ 414 ..;.

réos: ao -~o; Ó:ode se fizer o In- ·pOstos cumulativos. A doutrina. pres- ·
creve que· nestas condições, a cob=. ventário.·.
..
.,;ça se façá. unifioadam.ente, isto é,
. §- · 2.o. Quand~ · a . sucessãó ·. se haja
aberto no Exterior, será. devido o 1m- :por um só processo e por um único
..
. :pOstO ao Estado em cujo território · · agente. . _ ·
um único dano poderia recear-se
os· valores da herança forem llquirelativamente ao dispositivo do ..ar. dados ou entregues aos herdeiros. ·
tigo
e êste· seria .a. pouca cautela. da.
Justificativa Melhor disposiÇão
União
em resolver os pequenos tnte-..
do que a da· Carta. de 34, contida
rêsses
locais
:Ó.o Ia.nçaménto do ·impôs- ·
no projeto Sampaio Dórla. ·
to
de·
vendas,
como já. · hoje ·ocorre·
§ .; • o impõsto de sêlo estadual
com o linpôsto de co:JSumo. Nada
não gr.a.val'á os documentos sujeitos
imp..<>üe, · porém; que lei oroinária ~
ao sêlo da União ou dêle isento por
biamente feita atenda às diversas .
concessã.c de lei federal._
~ condições criadas :Pela ~nsão . do
§. 4.0 o impôsto de transmissãO não
. território nacional.
gravará. a propriedade por efeito de
Por .outro lado, ·O im1:lôsto de ·ventransferência de di.rclto reais.
das . e consignações é um verdadeiro
Art. c. Pertencem conjuntamente
monstro devorador da· eeonomia do
·à União e aos Estados, sob legislação
PaiS. Quando mais dif1cU é a .merfederal· e com arrecadação efetuada cadoria atingir os centres-de:· conpela. União:
sumo, tendo· de passar· por •Járias · .
a) o impõsto de consumo; ·.
mãos e por .várias despesas de_. transÕ) O imp6sto de· vendas merc!!-ntís.
porte, inais progressivamente cresce
§ 1.o DO-impo~ da arrecadaÇão dos · o impôsto que até se nutre do pró. impostos de consumo e de vendas , prio impõsto ·anteriormente cobr-ado.
TD.ercantfs, cabe metade ao Estado em '·. Por sua vez, o nosso chamado :lm·cujo território a arrecadàção .se fêz
põsto de consumo é tipicacamente um
correndo por conta da União as desimpõ$Q sôbre a -produção e grava o·
.:pesas de arrecadação e demais des- -produto~o-contribuinte-legal:~_A:._
pesas fiscais.
·
·junção dos dois -impostos . fornece·-·
§ 2.0 o impõsto de ven<ias mer- melhores condições para reduzir os
cantís será uniforme, sem distinção males de ambos; assim como a· co-.
· d~ · procedênda, . destino ou espécie brança feita pelo Fisco Federal não
.dOI; produtos, sendo dêle isenta a prisó diminuiu o afã dos Estados em
meira operação do · produtor agrícola
aumentar a arrecadação sucessiva· do
ou pecuário. e a do petiueno produtor impõstO no seu território, antes da.' ·
industrial como tal defiirldo em lei..
exportação do produto, como !)erlnite
· § 3.0 - A" lei ordinária dará. preell.Imna.r as consignações como base
-ferência a · que a cobrança do Impôsde tributáção. Efetivamente, o fato
. to de con.Sumo se faça no Estado onde- .. da consignação ser isenta. de impôse. merCadoria se consome. e procurnrá. to não- prejudica a arreeadação total,
transformá-lo · numa .taxa fixa que
pois· que esta pasSa. a depender do ··
se adiclonarâ ao impõsto. de vendas
VUlto da t!l.xa, sem que o FisCo . se
.·mercantis .
preocupe com o n~ero de vêzes ~ue
. Justijictitiva · - O impõsto · de cona mesmà mercadoria. haja. de esta.r .·
..&mno, ·tal ·como se cobra · no Br.ssn .e sujeita ao impõsto pór efeito das venô. impõsto de vendas e cons!gílações· das sucessivas. Pelo contrário, é do .
.. na sua pr'...meira c.obrança que atinge
lnterêsse coletivo que o impõsto · sçao produto ·ainda em mão · doS prodave o menor número de vêzes possível, .
torés, são dois impostos -e!luivalentes embora se avolume na última ou nas
que gra.·;a:m· O· ·ato da venda; o. PI1.. líltimas · operações de ·.venda., .po!s só
· ·melro Sob a forma de uma ta:om :pro- · assim se deduz o desfalque sucessivo
- porcior..al ·ao importe ·da · operação, o .dos capitais ·de movimento que em
segundo sob · a forma. de uma taxa . caso contrário, têm de atendê-lo. au· fixa e já às vêzes ad-valorem por
mentando em conseqüência as inQte!S ·
· ·umdaõ.e do produto. São no caso !m- e prejudiciais despesas de juros.·
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-por esta. mesma razão é ·reeomen.dã- ·
§ linico -·correm por conta dos
como propõe' o l'..rt. 3.0 , que o . Estados as· despesas de arrecadação e
!mpõsto _de consumo seja cC>brado no · ·demais despesas fiscal!;.
território .onde a mercadoria. se -cr>nArt; F - ~ facUltado à União, aos
. .sunle. A doutrina. :financeira deter.;. Estados, ao Distrito . Federal e _aos
mfua. que os impostos que grava:::n a · Municípios cobrar contribuições de
renda · ~al e indistinta. dà população
melhoriá por obras que hajam efesejam cobrad<>s o lnais proximamente tuado e das quais resulte b~icio
possível da -operação de compra f€1pa.rticu.la: ao ;proprietário do :!móta.. pelo próprio consumidor.
vel. .
· N""ao - advem disto prejuizo para os
§ único
A. contribuição
de
Estados entre si, poiS o volume de
· exportação de úm ·Estado faz· entrar melhoria nã:o g~Ia.vará os proprletá:..
por via de impor'ta.ção, volume cq'Ji,. rios de imóv-el qUI3JJ.do o beneficio se. valente o qUa.l sé substitui ao de sua ja de mterêsse geral e os pr~rle:t;á.;.
·própria produção. ·somente no que rios sejam por êleS conteiDfla.dos da.
conceme à. diferença das taxas do mesma sorte que o J)úJbll.co.
.
!mpõsto de consumo, é que o Fisco
Art. G :E: faeUilta.do aos ·Estados Estados produtores de merc!'l.dodos
transferir
aos Municiplos cotas
tias altamente' gravadas se prajndipà.rtes na arrecadação de 1m1Jos'tos
cou na partilha. Isto, porém,.é c'Jm-. estaduais.
pensado pela vantágem da população do Estado não haver de deseabolsar a importância do impôsto e · RESTRIÇÕES llEFERENTES ÀS RELAÇÕES DAS
. ENTIDADES PÚBLiéAs ENTR;; SI
pode afirmar-se, sem receio de contestação, que esta . vantágem para o
Art. R· (Art.~ 18 da Const. de
Estado é supetior em benefício ao 34) - :E: veda.do à União decretar
prejuizo da. attecada.ção do Fisco.
impostos · que não sejam un.l!orm~s
. Art .. D. · - ~ da compe'tência. exem to-do o território naciona1 ou que
clUSiva d09 M~ios.
importem distlJJ.çáo em :favo-:
dos
portos
eLe
UDS contra o de out~os EsI - Decretar il:naloStos
tados. ·
· a)_: de licenç;as.
·
·b> temtonaa.
~ Art. I - GAri. 1'1 d3. Const. de 34)
. _ c) predial urbano.
- ~ vedald:a. a bitrlbutação prevaled) ·de !eira e de mercado.
. cendo o. imU;>ôsto d:ecreta.üo pela União
e) de ing:roe.Sso nas diversões pú- quando a campetê!lcia. fôr coru:orrenblicas.
te •
.A.rt. J ....., :E: vedado ~ União, aàs
:ti - · Oobl:a.r · taxas sôbre serviços
Esta.üos,
- ao Dist.rl.to Federal e . àos .
mw:Ucipa.is.
MuniciiPios:
\ · § ·1.0 """' O knpôsto de .11cença. não
I (Art. 17, item IX ;ia. COI!Sti.·gravará a atiVidaW.e profissional., mas
tuição
de
34) Cobrar sob qualquer .
a concessão de . prerrogativa em virdie::llomina,ção,
:Impostos
inter.es...a.dutude de b:iter&se. público local. · ·
ais, i:ltexm~. de viação ou de
§ .2.0
O im.p6sto de mci"cado n!l.o
tra.Il!:ij)Orte ou quaisquer tribu.tos que
se uillir,n.rá com o aluguél de imóvel no território nacional gravem ou perdo Mt:.llicfpio:
·
·
turbem a livre ciiCl.llação de bens. ou ·
pessoas
e dos vefculos que· os tra:ns· . .Art. E - Pel'tence conjuntam-en·
te -aos· Estados e aos. ·Muiúcipios, sob p.ortarem.
· 1~ estadual e. com ·a il'rreéa.~
Iii <Ps.rte do Art. 17, item X d.aÇão e!etua.da. :pelo Est-9.\i:>, o im.;.. da Cont. de 34) - Tributa:- bens,
põsto d-e 1ndústrias e -proOssõe;s, carellldas e serviçoS: uns dos· outros:
bendo 60 % de sua renda ao Munim - Estabelecer diferença mbu- .
c~o em cujo · território a . aneca.ds.~ ·
tã.ria, em razão d.'\. proce:i~ncla. dos
~ se fez .. ·
bens tributados

·1ze1.
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. • JÚSti!icativa - O teXto da consti§ 1. ~ - são ·da JurÍ...sdlÇâo dos Mu~
tuição de 34, .o\rt. 19, item. IV pronicípios e do Distrito. Federal os un-·
veio .de disposição nova a-:;>r-es·enta- · postos o.ue incidam sõbre cciSas .e.
_da pelo autor na. Consti+.u!çã:> de 33. . .atos com -predomi.Dância de ca!'áter
Na redaç-ão foi in·tercsl.aaa:.v. prepo.silocal, ou sôbre atos de direita regt_ção entre que toma equiVOC:l. a interdos por legislação municipal; são. da
pretaÇáQ. De fato, ·a. difel:enc;a ~
jur'...sdição dos Estados os impostos
. butária que se qu,er :proibi:: não é enque inCidam sõbre coísas e atos com .
tre · a .n-atur-eza dos bens mas em predominância de caráter regional, ou
virtude da proceQêncta dêsses- bens.
sêbie atos de ®eito regidos por- lei
A. redação da ConstitUiçâo de 34 diz
estadual; são de •juriSdição ela União
·"entre bens de qualquer n::~.tureza"
os impostos que incidam sôbre coisas
propomos dos bens tr~butadcs o qu~
e atos CO"'- \)redominânci-a. à.~ caxater
tor:::.a. mais claro o sent~:l.o.
nacional. ou sôbre atos de direito ré. gidos por lei f~deral.
·
.
RESTRIÇ-ÕES REFER:E:NTES AO 1?0DER TRIBUTÁRIO !)AS El:<!'Il>.<\JlES CONS:ri'niCIONAIS

Art. L ...,. ·<Art. 17, item ..m da
Const. de 34, modificado). ·Nenhum
tributo pode ser cobrado sem lei es:pecial que o autorize, nem incidir sôbre efeitos já produzidos por atos
juri!Jj.cos perfeitos.
•
·
· ·Art. M __ (Al't •. 185 da Const. de
34) - Nenhum iJnpÕsto poderã. ser
elevado além de vinte por cento do
seu valor ao tempo do aumento.
Art. N - <Art. li3 n. 0 3& e Artigo 1'7, itexn VIII da Const. de ,34)
- Nenhum impõsto gra'Varã. diretamente:
a) - . a profilSsão. de escritor, ·jor.
nall_sta :ou professor.
·
b) - as combustiveis prodUZidos no
pa:fs para motol·es de explosão.
Art. o - O direita de cobrar dívidas de · iJnpôsto,- t>rescreve em dn~
.co anos, salvo· delonga -da processo de
_cobrança por illtimações administra.;
_.tivas ou pendência de decisão.

éoMPSÊNCIA TitfBtrl'ÁUA PA!tA
. 'l:OS

NÃO

as

IMPOS-

1liS~i>l)OS · ~OMINA'riVA~'"'rE

Art. ·p -·Além das fontes de receità .tributária discrilninadas nos artigos antenores é licito à União, aos
Estados, ao · Distrito Federal e ' aos
:M.unicipios · criar outros impostos,
dentro de sua jur.lsdição tributária. e
s_em contravenção do disposto oos
artigos; .••

· Art. Q - Nenhum imPôsto s~rá
criado como -ato de arbítrio ou trtbuto de senhciriage!ll.-.sem_base .eco:. ·
nõmica· ou socia.l q_ue estrut'l.ll:aJmente
o justifique.
Parágrafo único -Lei orgânica. federal determinará. os fundamentas <le
ordem. econômica ·ou· social· que de,..
vem estar contidos, implioita · ou explicitamente, na matéria tributável.
~fica#va -, O principio básico
da . ação polltrca-1Xlod~ -~ . o· da
. legititnida(le. .
-----A legitilnidade, porém, não se_ reduz ao conceito expresso Pela oi'igem
da- palà.vra latina: de conformJclade
com a lei. A· ·prõpl'ia lel. há de ser
lídima, pela su~' na.tureza; -,licita; pelo
seu conceito para ser legítima. Como
conquis~ doutrinária' da e'lolu<yã.o · dos
povos, a autoridade não · tell'::.
lllals
hoje o direito de impor. em razão
simplesmente dÓ poder t:oercitivo · de
c;.ue dispõe. O· Totalitarismo q;lls. ha~
sear-se neste poder coertivo arbitrá.•
·rio, utillza.ndo a lei como arma de
prepotência. :Mas 8- conqUista s~Ular
pregada. desde São Tomás de AqUino
nã~ ruiu, porque o sentimento
da
·
dignidada humana. s'.l.~etou a. tôt<}'\
· da depravação. "Um preceito contrário à razão. não
·é lei" diz São Tomás de Aquino, "é
uin ato ariJitrário e m·ânico A que. o
homem não está obrigado diretamente a obedecer".. Repetin.do São To~
más de Aquino prega Maritain nos
. ~"Dir~itos do Homem", com sua autoridade de filósofo humanista:· "Uma.
lei injusta não é lei''. ·
·
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O ·poder público tem, pois, o dever
. de . não pretender decretar como lei,

iJ:npesições que contrariam o
be!:l
comum e os direitos humanos.
O nn:posto arbitrário, sem. uma 'o'!l.se econômica ou soêial que o justifique, constitui não só um· ato de
expoliaçãci contra o indiVidue., como
ainda um dano moral à. coletividade.
]l. União, a quem cabe prese_rvar os
!undamentos constitucionais da sociedade, compete regular a matér'..a das
imposições fiscais, para que a obediência à lei se faça em respeito à
justiça e ·não em submiSsão à violêncta.
.
. O dispositivo ora trazido à consideração da Assembléia fôra, de modo
mais restrito, apresentado pelo Autor na Constituinte de 1933, e ainda
assim. ac.,lto e incorporado ao- pro- ·
jeto de Constituição, com referências·
expressas feitas pelo relator . da Seção concernente à matétia tributária
o grande· P.rasileiro e ilust,re parla'mentar Sampaio Correia. Fôra em segUida e sucessivamente aprovado nas
vári2.s discussões em Plenário e se não
figura na Constituição de $4., ·o foi
por· ato subreptíclo praticado por mãos
ocilltas, denunciado aliás pelo Autor
n:a votação da redação final de ConstituiÇão;
O ·móvel çiá sub-repção foi evidentemente político por ação. das correntes
governamentais dos Estados. que. se
:formaram na .Assembléia., as quais
com receio de. emb::zraço. aos intel·êsses i.Jnediatos .(!;;-govêrno, tomaram ·par
P®to C!lPital a possibilidade de co·lher mais renda, sob qualquer fo=a
e aind3. que sob 6 sacrificio -da própria populaçãO" regional.
·
· Por esta. razão o Autor insiste em
apresentá-lo, se bem que em têrmos
mais gerais, tendo-o como no=s im·perativa de dever público, que, entende, se sobrepõe a todos os interêsses
materiais imediatos.
Art. R. - N-enhw:r. impõsto no-vo
será cobrado pelos Estados. sem · a
aprovação do CongressO Federal, nem
cobrado pelos Munldpibs sem a aprovação do congresso "Esta.d1Jlll,
J~tijicativa · o dispositivo tem
por objeto impedir o lançamento de

de

clda enimpôsto fora da juriSdição
tidade política e ao ::nesmo. tempo impedir o lançamenco de impostos ,se'nhorais. A sua inclusão na· Constit.uição, ;::.lém do fundamento dado pela Carta de Weimar, .pelos artigos 11
e 13 se bem que ampiiad.os nas suas
determinações, tem. por precedente· o.
preceito da Constituição Americana;
quando veda pelo Art. 1-:", § 10.0 que
os Estados lancem. impostos sõbre artigos de importação ou de e:S:Portação sem consentimento do Congr~
so Federal.
O dispositivo utiliza, pode diZer-se,
o direito de veto das ASsembléias hieràrquicamente superiores,· as decisões
que podem atingir os interêsses nacionais ou ser contrários aos i:ílterês. ses sociais gerais em dano da coletividade.
Ferira talvez a nação federativa,
mas on<ie a perfeição exige, &e. nã.o
cede, há ·sectarismo.

....

Como complemento ao estudo apresentado o Autor junta uma apreciação
sob o ·aspécto histórico éla diVisão de
rendas na .Bra.sil, !á. dada. à. publicidade.
O PROCESSO l3RASILEIRO DE DIVISÃO DE REN. DAS 7ifA. CONSTJ.T!ll:çio
.

A federação no Brasil, após a publicação de ''A Província", de Tavares
Bastos, não aguardou· senão o tempo
~a':a tl:ansfo-rma-:-se ero. .i ato, tal era.
a necessidade de sua implantação, re- ·
velada no livro.
Mas, os próprios ·estudos de Tavares
Bastos apresentavam-nA como um sistema,_ corretor do excesso de centralização que o regime unitário traz consigo, apesar de, nesse p·articular, ser dos
ma!.s mod.e1:auos o poder .centra1lzador
da . Monarquia brasileira; sobretudo
após o Ato Adicional que criou as Assembléias Provinciais Legislativas
Nasce daí, da tJ;anslção, passo a passo, .
do unitarismo moderado para a fede-·
ra;ção, a interferência benéfica que, no
curso de nossa vida política republir,ana; tem. ·tido. o Poõ.e:r Centl-nl na !l.ção
dos Estados, impondo-lhes normas e
exigências que em outras Federações,

..
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Canadá, não têm sido possiveis. ó regime unitário praticado por mais de meio
século, numa forma centralizada, mas
·não'inteira::nente absorvente dos pode-.
res loéais, trou..xe aos nossos estadistas
a. verdadeira noção do campo federativo, ser:J. os excessos da soberania regional, nem os abusos das imposições
centrais.
.A ação Unitária, se assim se pode illzer, deixou tais resqUicios na instit,ulção do nosso· regime fe<ierativo que n~>.
organização das Provincias em entidades politicas, mais p:evaleéeu a forma
unitária do que a federativa, nas relações entre os Estadas e os Municípios.
De tal sorte que a Constituição de 1934,
que contava com a experiência de. ~odo
o regime republicano, não teve d(!'lrida .
em incluir. num de seus artigos (z.rcigo 13, § 3.0) o direito dos Estados em
. criar um órgão de assistência técnica
à administração municipal e de fiscalização às finanças-do Município.
Para, de modo prático, verificar-se o
o meio têrmo entre federalismo e untt2J:'isma de nosso. regime, a . que veJU
a ser um fato grandemente benéfico
aos processos ·evolutivos modernos. ê
bastante comparar em valor numérico
·as rendas .disttibuidas entre as entidades públicas, no Brasil e nos Esta. dos Unidos.
N:os Estados Unidos,· a proporção· foi
· a seguinte para o ano de HHO <seg•1n·
. do as estatisticas orgarüzadas pelo 'Í'ax
Institute de ?hiladeiphial :
· Govêrno Fe:ieral- 37,76 %.
Estados - 25,38 %. ·
.Cidades de mais de cem mil habl·
tantes - lli,ll %.
Municípios - 21,75.
No Brasil, sem contar com a rend~:o
das einissões e .dos empréstimos, o .que
:reforçaria os fatcs, a proporção da
.. renda tributária é atualmente :> seguinte:
Govêmo Federal- 48,39.
Estados - 39,86. . '
Municípios - 11,75.
lS: de notar que nas Estados Unidos
.a tendência é de aumento para as renda;; federais numa espécie de correção

ao abuso federativo. Entre nós, pelo
ccntrã.rlo, se tem mantido ·a . mesma.

proporção nas despes:J.S no confronto entre o Govêmo Federal e os Estadcs,
mas se tem agravado o ·abuso do i!Ãcesso de unitar'-Smo entre os Estados
e os ll!i:unicípios. Basta comparar a
proporção das rendas em ano anterior
cem. o atual.
· Ere 1914 era a seguinte a proparçáo
da divisão de rendas tributárias:
Govêmo Federal- 55,8 .
Estados - 26,6.
Municípios - 17,6.
.
.
Esta proporção conservou-se aproXimadamente a mesma atê 1933, épo('a
da 2." constituinte ·republicana. No
momento atual agravou-se a situação
do :..runicipio, sobretudo se considerar- ·
mos a influência_ das emissões e tlc5
empréstimos na diVisão.jie rendas, pcis .
que então aumentaria ----a-êota da ·
·Uniio e baixaria a cêrca de 10 % a
ve::-ba dos Municipios e ainda assim
contando com as grandes airecadações
que fazem a Capital ás. República e
as Capitais dos Estados também 1.ncluidas nas arrecadações municipais.
· Exri~~rdade a Federação pouco mais
fez pelas7:endas_ municipais do -que o
Unita~..smo da Monarquia •... ..Nos . fins
do regime monárquico a .renda- dos·
municípios equivalia a 5% ·do total
da renda tributária; com. 50 anos·
de federação dobrou-se· a renda. A
Qor..stituinte atual reclama outros Tavares Bastos em prol dos Municipios.
Sejl!-, porém, como fôi, deixando .de
. parte o abuso do poder éstadual contra os municipios, não há senão que
gr:mdemente louvar . os passados est:?,distas brasileiros pelo modê:o de federação que estabeleceram na nossa
Pâtria, s~m excesso da desCentralização que poderia ba-;er o.uebra.do a
nossa unidade.
• ··
Foi êste meio_ têrmo ent::-e federa.çã.o e unitarismo que pe..'·mi.tiu se formasse entre nós um. processo de divi- ·
sãc de rendas que se pode dizer de.
origem brasilei.ia.
t::ste ponto consiste na formação de
u:u sistema que tem por base os tres
seguintes pontos cs.pitais:
1.0 - Discriminação noiilina.tiva dos
inlpostos existentes.
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2.o - Restrição constitucional ao direito de tributar; quer no que se refere à relação entt:e os Estados e à
Un!ão e aos. Estados e Municípios en. tre ·si, quer no que se refere ao próprio poder fiscal de impor tributos à.
população.

cesso constitucional brasileiro, pois
que. faz a discriminação dos impostos,
que por fôrça constitucional, ·perten- .
cem ao Poder Central. Falta-lhe, porém, a ação proveniente da Confede:r::tção contra a livre determinação dos
Estados em matéria tributária. Sõcomo efeito preservatório de
s.o - Determinação da competên- . mente
instituições,· e não como matéria de
cia tributária para a criação de npvos
relação política, interfere a Confedeimpostos.
ração. por fôrça .col'..stitucional contra.
Nas· constituiçõs dos outros países
o poder coercitivo, de índole fiscal,
encontram-se preceitos relativos a
que impede de tributar o Banco Cenqualquer das três categorias, mas em
tral, nos lucros do qual têm parte
nenhuma a .formação de um sistema os Cantões, e simplesmente em re.como .no caso brasileiro. A pz:óprta
salva da garantia de liberdade de coConstituição de Weimar, com tanta
mércio e de indústria é que· <arts. 31
inovação em .matéria constituciona,l e
e 32) prescreve a proibição do l.mpõs;.
feita depois da prática do regime fedeto de barrei:-a· entre os Cantões e. os
rativo em tantos países, · não cogitou 1\:!:unicfpios entre si. Como restrição
de sistema, talvez pela impossibilida- . bitributária não há senão a que veda
de . de ·atender à própria tradição do
o impôsto do· sêlo sôbre os àocumenpais, desordenada nêste .assunto, .como
tos selados pela Confederação ou :Por
sucede em quase. tôdas as nações que
ela. isentados dêle. Percebe-se o zêlo · .
se constituíram em· federação ou pasdo legislador constituinte em presersaram a ser impérios federalizados.
var as instituições que considera funEm matéria de competência tributádamentais à vida da Confederação,
ria, limita-se a Constituição de Weimas não se lhe descobre o objetivo da
mar a dar ao Poder Central < o Reich)
organização politica em conjunto,
o direito de legislar sôbrê os "impospara a formaçãó de um todo har-:
tos (art. 8.0 ) , não podendo, entremônico. ·
.
·
. tanto, atribuir-se a si impostos que
O sistema brasileiro é, -portanto.,
pertenciam aos Estados· sem- dar-:-lhes, próprio à nossa formação polit1ca e
em compensação, . os recursos de que não adveio de trasladação de outros
necessitam. No direito de legislar sõpovos. Pelo contrário, emergiu mais:
bre impostos (art. 11) a constituição claro em 1934 e .resistiu a qualquer
dá ainda a.o Poder Central (o Reich) . 1nfluência doutriliária que as out.ras
a prerrogativa para instituir os prin- constituições pudessem exercer · na ·
cípios sôbre lançamento . ~. percepções mente do ~'Onstituinte nacional.
· dos impostos,. 4J_clumdo, desde logo,
o processo' brasileiro com as suas
restrições de imdole tributária como o · características se não veiu como .iJJo,-:·. impedimento da bitributação, dos im- . vação legislativa, como ·havemos de
postos excessivos d~ trânsito e de ba~
ver, foi, contudo, pela primeira -vez
reira. etc. Pelo que :::e pode conclull" · esteriotipado, como um sistem:~., na ·
que o problema da divisão de rendas
Constituição de 91. Ai fêz-se a dl3ficou a cargo da Federação com sucriminação taxativa e prescreverrun-se
premacia discricionária. do Poder Cenrestrições referentes às- relações entre
tral contra os poderes regionais. ·
as entidades públicas e ao diretto de
· somente a con.Stitliiçã.o da Confe- tributar. Faltou-lhe· contemplar. a
dentção Suiça de 1874, que substituiU: a
parte · mais difícil de consubstanciar
constituição federativa de 1848, "ins..- · em lei, aquela que se prende à. deterpirada esta dentro de. deter::ninados
minação da con1petência tributária.
.limites pela dos Estados Unidos"; sopela natureza dos tributos ou pelas
mente ela é talvez entre todas a únifontes de tributação, para atender à
ca que apresenta, ainda que de modo
partilha de . impostos não discr!mlnados ou que se vierem a. criar. Ficou
muito imcompleto, um sistema de para matéria como ·que ao sabor dos tutilha _de renda com " bases do pro-

·turos acontecimentos,: subordinada aa
oue p:.-escreve o
·l2,.no qual talvez .
ior influência das doutrinas dP. Ha~
milton pregadas no Federalista, .até a
dúp1a lmposição se pernlite. O siste~
ma, porérn, está cabalmente esboçado.
Al:O:Pliou-o sem ·detll-"Pá.-lo . a ConstitUição de 34, cogitando, porém, sob
·outro aspecto. no que concerne à com~
petência . tributá:::i~. Iniclando~se ina.~.
dvertidamente pelas idéias . modernas
da . unificação . de cobrança a Consu~
tulnt~ de ?.'l. t-o'g\toll. tle ·J:eso1.ver o
problezna dando e-Xclusivamente aos
Estados o poder de criar impostos
··novos e .obrigandó~os à repart1~lO.S ·
entl'E! as demais entidades._ o rato,
porém, é ·que a unificação de co:Jran-.a
niío constitue uma panacéia tributá~
na. e os países que a tem· procUl'ãdo
1l:x1plantar,. o têm feito com o ilm de ·
resolver o grave proble;na da ·bi-trlbutação e não o problema conztituctonal da divisão de ·reJ:ldas. A. solu- ·
· ~o é imprópria já porque ll:npõe a
cobrança. unificada ot:.de. ela não se
pre$tarla; já porque · seria _ absurdo
que pequenos impostos de cax:áter
· municipal viessem concorrer . para os
coins ó.a Umão; e ai.nda porque rião
_resti1nge a ação ·trilJut~rla, po:t mUltas
vêses ilícita e . per:llciosa, através da
delil:nitação jurisdicional. Excluiu~o
o direito de tributação com.ulatlva, ·
fôra. preferíve1 a conservação
ax~
tigo .12 da ConstitUição de 91. ·
. O ..fato, porém, e é o que no mo~
menta importa, é qut:~ mais 1Jllta. ve:;r;
·· a ConStitUição de 34 veiu por em e vi~ ·
dência o · processo brasileiro· já. . defi~
nià.o na Constituição de 91; ;>rol'anõ6
a sua resistência à aç5.o do tempo. no
decurso republicano.
Não se in!tra, porém,_ q·ue o processo
se formou 11-rtificialmente na elabora-

art.

do

caD.rados e la.nçg.dcs ús.5 l?Ú•':incias
"diferentemente em n1Jmero, q:úan.: ·
dade, quantidaàe e modos de sua· arrecad.açá<{' cor..forme anota · .Amà.m
Cavalcante (F!nanças pag. 224i, come
a mostrar que cada Provlncia. tem. o
seu aspecto J;.a:rticulal'.
Mas o ponto de plU'tida do atu~l
processo brasileiro, como d!reit.o escrito, está. na lei orçamentária de 24
de out11bro de 1832; a qual tenda em
atenção os fatos que eXistiam u<::.
êpo:Ja. dividiu as rendas :públicas em
receita geral e receita proVincic:Z, discriminando nominativamente., pelo art.·
78, os tributos que pertenciam à receita. geral e determinando pelo art. 83
que pertencia.m "c. receitO;-pr,.ouí"&~_g.J
todos os impostos então e:tistentes niio
compreendidos · na receita geral''. .
Jã ai começa na tradição brasileira
·a separação Ditida dos impostos .entre
o Poder Central e os Poderes Regl.o- ·
nais.
Leis sucessivas não !llitis se ·afutal'al:l
desse pon~UI-~ logo no ano seguinte a lei orçament:fri!ccle-S-de_ou~
tubro ratificara o · principio fal:lenció
"!<'.';).'V':!. ~'1>-.:."'t'>:ttfu:..-al[a~ à os Un.postos ·per~
tencentes à. receita geral, como mnct·a
deta maior. amplitude __à _competência:·
tributária das J:>rovinçia.s .permitindo
que estas não só dipuz~ssem dos tribu-o
tos eXistentes não en1ll:lleta.dos, como
i:üncW. tiv:elisem a faculda.de d.e lll.nçar
novos impostos; com as nol'lllaS legais
e as restriçõe.s G.Ue a próptia lei detcrininava. Assim se exprime· a lei.
pelo. seu
- ·
· --

Art. 41 - Qusndo as rendas p:rp::- .
vinciais não ch~garem para . as ·
suas despesas, os conselhos gerais
representarão à Cã.ma:ra dós :Oeputltdos, indicando quais os o)~etivos
c,ue
· l;)Qd.em.. oofre-r: a~ un-pcsção da. n.~a. "9!.\W.e~ ~~'Q: t~e-m
tos
sem maior g'ra.va.me dol'ó potiva .. Ai, comprovando a sabedoria e o
vos;
e bem assim os que d.e?arn
alto senso introspectivo do legislador
:;;er
substitUídos
por outros com
brasiLeiro, não se fêz senão concretivantagem da renda e dos contrizar de modo mais perfêito. em dispo- /
buintes.
O meszno poderão .p~ticar
siÇões constitucionais aqUilo que a
a
respeito
ãos impostos da receita.
tradição àoutrmárla brasileira · consogeral,
arrecadados
nas suas pro~.
. lidara no Império, -.a· despeito do l'e·vmcias.
gime polltico Ullitál'io .
.· No lmpério, ainda na prlméira déFoi mais longe, entretanto, a legiscada de nossa independência, já ()S - lação do Império consubstancia:ndc em
direitos. as ta.JmS e os iiXlpostas ·eram
artigos õ.e lei as relaÇÕes de :fato. que

.

\

-

.·

.-V1e.."8.lll ·.a · con3tituir a tradl.ç!!.o- jUií- ções federativas, por efeito da. dupls.-·dica brasileira. Já o AtO Adicional, imposiçâo, é que devemos --render grapromulgado em agôsto de 18S4, dava
ças aos·no~sOS· predecessores· politicos
competência às Assembléias .Legisls- . por se haverem portado com tanta ~ativas Provmciais (art. 10.0. §""4.0 ) para - bedoria; a despeito de que se estivéscUidar da econômia municipal "prece-. semos regiStando os fatos históricos,
ciendo propostas das câmaras", e ~a ha.verlamos de excluir, deste elogio, os ·
mesma forma atribui!> a essas Assemgovernantes que por fraude e abuso
bléias o· direito de leg'..slar Cart. 10.0 §
praticaram na_Monarquia e na Repú-5.0) sôbre a fixação das despesas mublica sob disfarce de nome diverso, a.
:tiicipais e os impostos para elas ne- bi-tributação, exorbitando de sua prc)·cessárias, ressalvando entretanto .o
pr.ia competência contra· os interêsses
direito dos Municípios ao prescreve:o
nae;!onais.
(art. lo.o,§ 5.0) que "as Câmaras po-·
Ah:da não parou aí a ação politíca
derão propOr os meios de .ocorrer às
do ImJ;ério em delinear o. sistema bra·despesas de seus municípios".
· sileiro ce repartição das rendas 'Tibutãias. A mais. im:potante de tôdas
Descobre-se o delineamento da comas restrições referentes às relaçõ-es enpetência tributária de cada entidade
tre os poderes regionais, aquela que
\PÚblica, ntim regime unitário, com
a ConstitUição de 91 traduziu . com
grandes traços federativos.
tanta elegância -no art. 11, proibindo.
· Aplicando_ a disposição do Ato Adi- o imposto de .• trânsito, têm ~fetiva-.
cional, a lei orçamentária de 8 de ou- mente origem na. legislação do Impétubro de 1834 discrimi:l;l.ava os impos- rio. A lei orçamentária de 15 de notos peculiares ao Município da Côrte vembro de 1831, · talvez o ano mais
-(Município Neutro hoje Distrito Fe- fértil em cÓgitações doutrinárias de·
deral) e os mandava fazer parte da tôda a vida política do País, prescrereceita geral, figurando, p'Orém, sepa- via ·em. têrmos categóri::!os: "Ficam
. radamente.
.
abolidas tôdas as lmposiçõ:>s de qualquer denominação sôbre a iinportação ·
A prática dos tempos e leis regionais
. foram separando os impostos munici- e exportação. de gêneros e mercadorias
pais. distinguindo-os dos impostos pro- transportàdas de umas para . outras
vinciais e o grande pesquizador das Provincias do Iinpério, tanto nos por-·
coisas do Império que fcii Amaro Ca- tos de mar, como nos portqs secos e
·
valcanti apresenta no seu tratado de registos''.
Finanças, a lista dos imp·o_stos que
Em resumo 'o quadro tributârio do
assim se apresenta:
· ~
· eram então. arrecadados pelas · Câma- Império
..
.
. .
.
.
ras Muirl.cipais.
·
a) Diversificação dos impostos nas
Desta -sorte, se estabeÍeceu no Im- Províncias, ainda como conseqüência · ·.
pério, -por processo evolutivo e natural elo regiÍD.e colonial; b) discriminação ·
a discriminação dos impostos entre as em lei dos impostos reservados ao. Poentidades públicas-integrantes da Nader Central, discriminação repetida
ção brasileira.
. .
todos os anos nos orçamentos por
Outro fato -1Inportante, além da se- fôrça do art. 171 da Constituição; cJ.
paração discriminativa ocorreu como atribuição às Províncias dos impostos
dela ·conseqüente. Com a enumeração não discriminados para o Império; d)
. dos impostos constituintes da receita direito às Províncias de primeiramente .
. geral e com a faculdade dada. aos Es- indicar, através dos Conselhos Gerais,
tadcs para se servirem dos demais. · novos impostos sob l"estrições ·e sob
impostçs e:tistentes e de criarem no;. .apróvação da Câmara dos Deputados .
vos, implicitamente se estava proibine, após o Ato Adicional, direito às
do a bi-tributação, que foi assim pela - Assembléias Legislativas . Provinciais
.própria fôrça dos acontecimentos
de criar novos i:inpostos, sob a úi!i.ca
sempre repudiada no correr da vida
restrição de Itii.o prejudicarem "as·
pi.í.blica "'rasilE!ira,
·
.
imposições gerais" do Poder Central;·
Quando se· vêm os graves :problemas e) discriminação d95 impostos do Mu-. ·
que modernamente assoberbam as na- · nicípio da Côrte e separação traài•
'

-422cional dos impostos das Provinc!.as e
dos Municípios; f) prôiblÇão dos 1m'
postos de barreil'a.
:este quadro éonservou-se intacto, ·
· como matérfa ãou:trinárüz, por tôda a.
vida do Império e atravessou incó-,
lUIIÍ:e a fase republicana.
As Constituições de 91 e 34 não hou- _
veram senão de corrigir as imper!ei:..
ções da tradi~.ão tributária do Império e depois da República, para for-·
. mar o nosso sistema de pa.rti!ha de
rendas tributárias; e, neste particular,
··a.· situação legal do Brasll se coloca.

Imprensa. Nll.Ciona.l -

em nível altamente elevado, -em con~ ·
fl'onto com as demais nações federa·
das.
·
Os n:óssos erros· em matéria financeira que ~êm sido grandes, não. provêm de fonte constitucional, mas da
1n~emperança e da ambição das entidades públicás superiores relativamente às que lhe ficam abaixo. ·
·
A
Câmara
ordinária,
mais
do
que·
.
.
.
à Constituinte cabe a s.uprema tarefa
de impedir os desmandos praticados,
1JOr. abuso- de direito, à sombra das
instituições constitucionais.
Alde
~
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